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.1389 نازیملا ، بل  ناهفصا : رشن :  تاصخشم 

.ص  255 يرهاظ :  تاصخشم 

 : لایر 9-23-2609-964-978  28000 کباش : 
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همدقم

(1) همدقم

یلاعت همساب 

شقن و  یمالـسا » بالقنا  یخیرات  هاگیاج   » اب هطبار  رد  هدازرهاط  داتـسا  ثحابم  هعومجم  زا  یتمـسق  دـیراد  ور  شیپ  رد  هک  یباتک 
.مییامن یم  بلج  ریز  تاکن  هب  ار  امش  رظن  ثحابم  نیا  دروم  رد  .تسا  ناهج  هدنیآ ي  لاح و  رد  نآ 

نیا ِيونعم  حور  ناونع  هب  یمالـسا  بالقنا  هب  درادـن ، ملاع  رد  ییاـج  رگید   (2) نردـم يایند  ندوب  هنهک  هب  داقتعا  اب  هدنـسیون  - 1
یعـس هک  یبرغ  َملاع  شرتسگ  رـصع  رد  هک  دنک  یم  مهم  رما  نیا  هجوتم  ار  هدـنناوخ  دراد و  رظن  دوش ، یمن  هنهک  زگره  هک  رـصع 

، دنک خیرات  یب  َملاع و  یب  ار  للم  ریاس  دراد 

9 ص :

ماما یمالـسا و  بالقنا  اـب  هطبار  رد  هک  ییاـه  باـتک  هعومجم ي  تهج  فلؤم  همدـقم ي  نازیملا و  یگنهرف  هورگ  همدـقم ي  - 1
.دریگ رارق  هجوت  دروم  لماک  تقد  اب  تسا  دیما  .تسا  هتشگ  میظنت  هدش ، نیودت  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ
.دوش عوجر  فلؤم  نیمه  زا  برغ » ندمت  لزلزت  للع   » باتک هب  نردم  يایند  ندوب  هنهک  لیالد  اب  هطبار  رد  - 2
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یم رکذت  ساسا  نیمه  رب  و  یبرغ ، ندمت  رکف و  هزوح ي  زا  نوریب  تسا  یلوحت  دوخ ، تیهام  رهوج و  رد  هک  هدش  دـلوتم  یبالقنا 
یتـقو : » وـکوف لـشیم  هتفگ ي  هب  اریز  .میباـی  یمن  یهاـگآ  نآ  تقیقح  هب  زگره  هک  میرگنن  یبرغ  کـنیع  اـب  ار  بـالقنا  نآ  دـهد 

رطخ دیاش  راک  نیا  اب  و  دننز ... ، یم  دایرف  ار  نآ  اه ، نابایخ  رد  هلولگ  يولج  یتقو  دـننز ، یم  فرح  یمالـسا  تموکح  زا  نایناریا 
تسا یششوک  نوچ  ...تسا  کیدزن  رایسب  ناشیا  هب  هک  دنشیدنا  یم  یتیعقاو  هب  نم  رظن  هب  ...دنرخ  یم  ناج  هب  ار  نوخ  مامح  کی 

(1) «. دنک ادیپ  يونعم  دُعب  کی  تسایس ، هک  نیا  يارب 

دوـخ يور  هبور  هک  تسا  یباـتک  يدـیلک  زمر  نارود ، نیا  رد  یگدـنز  هب  تبـسن  تواـفتم  درکیور  ود  ِیتاذ  تواـفت  هب  هجوـت  - 2
یگدنز رد  يرگید  عون  هب  درکیور  دـنک و  یم  لابند  هتینردـم  گنهرف  رد  ار  دوخ  ياه  نامرآ  هک  یگدـنز  یعون  زا  روبع  .دـیراد 
لـصتم نامـسآ  هب  ار  ینیمز  یگدـنز  دـنک و  روبع  هتینردـم  گـنهرف  برغ و  زا  یمالـسا ، بـالقنا  قـیرط  زا  دـهاوخ  یم  هک  تسا 

.دنادرگ

هک ار  يا  هثداح  ینعم  یتحار  هب  ناسنا  هک  تسا  هتفـشآ  نانچنآ  تسا ، هتینردـم  گنهرف  ریثأت  تحت  هک  هناـمز  رب  مکاـح  حور   - 3
یمالسا بالقنا  هاگیاج  مهف  هب  تبسن  اذل  دمهف و  یمن  دشاب ، نامسآ  هب  رـشب  عوجر  رکذتم  هتینردم ، گنهرف  ءاروام  ات  تسا  هدمآ 
یمالـسا بالقنا  مهف  وا و  مهف  ربارب  رد  يراوید  اه  تشادرب  نآ  هک  دوش  یم  هتخاـس  شیپ  زا  ياـه  تشادرب  راـتفرگ  نارود  نیا  رد 

هاگن ءاروام  رما ، نیا  هب  هجوت  اب  هدرک  شالت  هدنسیون  .دشک  یم 
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یب هنرگو  میرگنن  دودحم  ياه  مهف  ّدح  رد  ار  یمالـسا  بالقنا  میـشاب  بظاوم  دیاب  هک  اریز  .دنایامنب  ار  یمالـسا  بالقنا  هتینردم ،
.میا هتفگ  نخس  نآ ، یخیرات  هاگیاج  یناحور و  تقیقح  هب  هجوت 

نآ تیعقاو  اـب  هک  تسا  یناـمرآ  یهاـگن  یمالـسا ، بـالقنا  هب  وا  هاـگن  هک  دوـش  هتفرگ  داریا  فـلؤم  هب  ادـتبا  رد  تسا  نکمم   - 4
رد یمالـسا  بالقنا  اب  هطبار  رد  هک  ییایاوز  همه ي  هب  دوش  یعـس  هک  ددرگ  یم  نشور  نخـس  تیناقح  یتقو  یلو  تسا ، تواـفتم 

کی یمالـسا  بـالقنا  دوش  یم  رارـصإ  ارچ  دـش  دـهاوخ  مولعم  هک  تسا  تروص  نآ  رد  ددرگ ، تیاـنع  هدـش ، هداد  هجوـت  باـتک 
.دنک یم  نییعت  ار  سکره  هاگیاج  باسح  زور  نوچمه  تسا و  زورما  ناهج  همه ي  رد  زیخاتسر 

رکف نآ  هلیسو ي  هب  دعب  میدش و  انشآ  نآ  اب  هطورشم  بالقنا  زا  لبق  ناتسبد ، نیلوا  سیسأت  اب  زین  ام  هک  هتینردم  ِگنهرف  نابز   - 5
ءاروام ات  هدرک  ناوارف  یعس  مرتحم  فلؤم  تهج  نیمه  هب  دنک و  نییبت  ار  یمالـسا  بالقنا  هاگیاج  دناوتب  هک  تسین  ینابز  میدرک ،

هبور یمالـسا  بالقنا  یعقاو  هرهچ ي  اب  ًاتقیقح  ات  دـنایامنب  ار  یمالـسا  بالقنا  تاذ  تسا ، برغ  گنهرف  ریثأت  تحت  هک  ینامتفگ 
زا باتک  هعلاطم ي  نیح  رد  ار  دوخ  شمارآ  دـتفیب و  تمحز  هب  هدـنناوخ  دراوم  یـضعب  رد  هک  هدـش  بجوم  رما  نیمه  میوش و  ور 
نآ زا  دشاب  هدرک  تداع  هدنناوخ  هک  تسین  یقفا  دـیآ  یم  نایم  هب  هک  یقفا  ای  دـنیب و  یم  انـشآان  ار  اه  هژاو  ای  نوچ  دـهدب ، تسد 

.درگنب قفا 

دنک یم  نشور  دوش » یم  مک  دراد ، قلعت  هتـشذگ  هب  هچ  نآ  ریثأت  هزات ، دـهع  زاغآ  اب   » هک هدـعاق  نیا  هب  هجوت  اب  مرتحم  فلؤم   - 6
اب هنوگچ  هک 
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تعرس هب  َملاع  رد  یبرغ  گنهرف  اتسار  نآ  رد  ددرگ و  یمرب  وا  هب  رشب  هتفر ي  دای  زا  یهلا  دهع  ملاع ، رد  یمالـسا  بالقنا  روضح 
.دوب راودیما  یمالسا  بالقنا  هدنیآ ي  هب  دیاب  لیلد  نیا  هب  ددرگ و  یم  هتساکورف 

.میرادرب یمدق  یمالسا  بالقنا  تاذ  تقیقح و  هب  تبسن  نازیزع  ییانشآ  ياتسار  رد  میشاب  هتسناوت  هک  نآ  دیما  هب 

نازیملا یگنهرف  هورگ 
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فلؤم همدقم 

یلاعت همساب 

ماـما یمالــسا و  بـالقنا  هـب  طوـبرم  ياـه  باـتک  رد  هـک  یهاـگن  زا  تـسا  یفلتخم  ياـیاوز  هدــش ؛ حرطم  لـیذ  رد  هـک  يدراوـم 
.دنک نشور  اه  باتک  نآ  نتم  رد  ار  زیزع  ناگدنناوخ  يوجتسج  يوس  تمس و  ات  هدیدرگ ، نایب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ

لوسر هک  تسا  مهم  ردق  نآ  عوضوم  نیا  و  تسا ، ملاع  تایعقاو  ندـید  قیقد  تسرد و  ناسنا  یگدـنز  رد  هلأسم  نیرت  ساسح  - 1
روط نآ  ار  ءایشا  ایادخ !  (1) ؛» یه امک  ءایشألا  ِینِرأ  َّمُهّللَا   » دنراد یم  هضرع  دنوادخ  هب  دوخ  ياضاقت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

.هدب ناشن  نم  هب  دنتسه  هک 

13 ص :

.220 ص : سنألا ، حابصم  يرانف ، هزمح  نبدمحم  - 1
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ییایند و یگدنز  هب  تخانـش ، دروم  عوضوم  هک  دنک  یم  ادیپ  نادنچدص  تیمها  یتقو  تایعقاو  اه و  هدیدپ  ندید  تسرد  ِعوضوم 
.دنک ادیپ  طبر  ناسنا  یترخآ 

هک تسا  یتاعوضوم  زا  یمالـسا  بالقنا  هاگیاج  هب  تفرعم  ینونک ، رـصع  رد  تماـما ، توبن و  داـعم و  ادـخ و  هب  تفرعم  راـنک  رد 
عاعـشلا تحت  ار  ام  ياه  باختنا  همه ي  عقاو  هب  تشاد و  دـهاوخ  ام  یگدـنز  عون  رد  یـساسا  شقن  نآ  هب  تبـسن  حیحـص  تفرعم 

.دز دهاوخ  مقر  زین  ار  ام  تواقش  تداعس و  نآ  وریپ  دهد و  یم  رارق  دوخ 

ای برق و  زا  یـصاخ  هاگیاج  رد  ار  ام  نآ ، هب  تبـسن  ام  يریگ  عضوم  هنوگره  هک  تسا  يونعم  هدیدپ ي  کی  یمالـسا  بالقنا  - 2
هب اریز  تشاگنا ، هدیدان  ار  نآ  تشاذگ و  مهرب  مشچ  نآ  هب  تبسن  ناوت  یمن  هک  تسا  نیا  دهد و  یم  رارق  تیونعم  هب  تبـسن  دُعب 

زیخاتـسر کـی  ار  نآ  ناوت  یم  تهج  نیمه  هب  .میوش  یم  ترپ  تقیقح  زا  دـُعب  هاـگیاج  هب  يونعم  برق  هاـگیاج  زا  هزادـنا ، ناـمه 
هتینردـم گنهرف  اب  یمالـسا  بـالقنا  لـباقت  نارود  هک  ینونک  نارود  رد  ار  سکره  هاـگیاج  باـسح و  هک  دروآ  رامـش  هب  يونعم 

.دنک یم  نییعت  تسا ،

یم وجتـسج  نامـسآ  زا  عطقنم  ياه  هشیدـنا  زا  يوریپ  رد  ار  ناسنا  ياـقترا  هتفرگ و  هلـصاف  نید  زا  نردـم  رـشب  هک  ینارود  رد  - 3
مسیلاربیل و لثم  ییاه  يژولوئدـیا  تسکـش  نردـم و  ندـمت  دـهم  رد  یناهج  گـنج  ود  عوقو  اـب  متـسیب  نرق  رد  هبترم  کـی  دـنک ،

هب گنهرف  نآ  زا  روبع  يارب  یهار  ناونع  هب  یمالسا  بالقنا  هدنهدرازآ ، ياه  يرباربان  روهظ  مسیلایسوس و 

14 ص :

یبرغ ملاع  زا  تفر  نورب  یمالسا ، www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


، دنتـشاد اور  نآ  هب  تبـسن  هک  یفنم  ِتاغیلبت  همه  نآ  فالخ  رب  دومن و  دوخ  هجوتم  ار  اه  لد  اه و  لقع  ءایبنا ، یهلا  گنهرف  يوس 
، تسین یقافتا  رما  کی  یمالـسا  بالقنا  دنک  یم  نشور  هک  تسا  نیا  .دمآرب  دوخ  یخیرات  ینعم  ِنداد  ناشن  هدهع ي  زا  یبوخ  هب 

.تسا برغ  نایاپ  هحوبحب ي  رد  دیدج  نامز  قفا و  شیاشگ  هکلب 

یهلا تاذ  دش و  دـنهاوخ  یمالـسا  بالقنا  یخیرات  هاگیاج  هجوتم  یبوخ  هب  دنتـسین  نارود  ینیبرهاظ  راتفرگ  هک  ییاه  هشیدـنا  - 4
هب ار  تیونعم  تمکح و  هک  نآ  يزاس  خـیرات  زا  تخانـش و  دـنهاوخ  هدـش ، رـشب  یگدـنز  دراو  تلاسر ، کـی  ناونع  هب  هک  ار  نآ 

ِمـسیلیهین ییارگ و  چوپ  زا  رـشب  تاجن  لماع  هک  ار  نآ  یقطنم  ییارگ  نامرآ  تفای و  دـنهاوخ  یهاگآ  داد  دـهاوخ  هیدـه  تیرـشب 
هتینردم تاملظ  زا  دعب  یقیقح  تیونعم  یئالط  ِخیرات  عورـش  نیا  دـننک و  یم  تفایرد  تعرـس  هب  تسا ، نردـم  رـشب  هنوگرامیب ي 

.تسا

یلاعت هللا  لجع  يدهم  تیمکاح  هب  هدش و  عورـش  ریدـغ  زا  هک  نآ  هاگیاج  هب  یلو  مییوگ  یم  نخـس  یمالـسا  بالقنا  زا  یتقو  - 5
یمالسا بالقنا  .میا  هتفگن  زیچ  چیه  یمالسا  بالقنا  زا  ًالمع  مییوگن ، يزیچ  دنک ، روبع  یبرغ  حور  زا  دیاب  دوش و  یم  متخ  هجرف 

نتم رد  ار  نآ  اریز  دوب  نایعیـش  همه ي  يانـشآ  هکلب  دوبن ، یقافتا  يا  هدـیدپ  اهنت  هن  دـمآ و  دـیدپ  ریدـغ  هب  هعیـش  یخیرات  هاگن  اـب 
.دننک یگدنز  لیصا  دیحوت  حور  اب  نآ  قیرط  زا  ات  دندوب  هتفای  مالسا 

وا هب  یتقو  دـهد ، یمن  ریغ  هب  روضح  هزاجا ي  هناـگی  ِتقیقح  نآ  هک  تسین  دـقتعم  دـناد و  یمن  يزیچ  دـیحوت »  » زا هک  یـسک  - 6
بالقنا دوش  هتفگ 
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یمن ورف  زگره  دور و  یم  ولج  خیرات  رد  نانچمه  دـنک و  یم  یفن  ار  دوخ  لباقم  نایرج  ره  تسا و  دـیحوت  حور  هولج ي  یمالـسا 
زا يزیچ  رون  راکنا  یلو  تسا  هدش  راهظا  تاساسحا  رـس  زا  هک  دنادب  ییاعدا  ار  نآ  دـیاش  دـش و  دـهاوخن  عوضوم  هجوتم  دنیـشن ،

.دهاک یمن  نآ  شقن  تیعقاو و 

يریگ عضوم  هنوگره  اذـل  درب و  میهاوخن  یپ  نآ  تاذ  هب  زگره  مینک  لیلحت  یبرغ  رکفت  اب  ار  یمالـسا  بـالقنا  تیـصخش  رگا  - 7
هلباقم هب  نامراک  هرخالاب  میا و  هتفر  ههاریب  هب  یفنم - ای  هنارادفرط و  تبثم و  يریگ  عضوم  زا  معا  میشاب -  هتـشاد  نآ  هب  تبـسن  هک 

ار یهلا  تاناحتما  یکی  .تسا  نازیرگ  اه  نآ  زا  تخس  یبرغ  هاگن  هک  دراد  رظن  یفادها  هب  یمالـسا  بالقنا  اریز  .دماجنا  یم  نآ  اب 
: يولوم هتفگ ي  هب  .دشیدنا  یم  يرگید  روط  یکی  دناد و  یم  تمحر 

یتمحر

ار خلت  ناحتما  ناد 

یتمعن

ار خلب  ورم و  ِکلم  ناد 

رگید میدرک ، لیلحت  یتسرد  هب  زین  ار  نآ  هشیر ي  تسین و  يراکنا  لباق  زیچ  نردم  رـشب  ینادرگرـس  یگراوآ و  میتفریذپ  رگا  - 8
یمن باسح  هب  زیمآولغ  نخـس  کی  دهد ،» تاجن  هتینردم  تاملظ  زا  ار  رـشب  ات  تسا  ادخ  هیده ي  یمالـسا  بالقنا   » هک هتفگ  نیا 

یمالسا بالقنا  رانک  رد  ار  یگدنز  تسا ، هتفهن  یمالسا  بالقنا  هدنیآ ي  رد  هک  یمالـسا  ندمت  یگنهرف و  ماوق  دیما  هب  هکلب  دیآ 
.میهد یم  همادا 

: دندومرف مهد  تلود  يروهمج  تسایر  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  یلاعت » هللا  هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  - 9
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نیا تسناوت  بالقنا  تیفرظ  اما  دنتشاد ؛ بالقنا  ینابم  اب  یئاه  هیواز  لاس  یس  نیا  ياه  ههرب  زا  یـشخب  رد  اه  تیریدم  زا  یـضعب  »
دوخ هبرجت ي  رب  دوخ ، تیفرظ  رب  بالقنا  دـنک و  مضه  دـنک ؛ بوذ  دوخ  هروک ي  رد  ار  اه  نآ  دـهدب ؛ رارق  دوخ  نورد  رد  ار  اـه 
هبرض یمالسا  يروهمج  ماظن  هب  ماظن ، نیا  ِنورد  زا  دنتساوخ  یم  هک  یناسک  نآ  .دهدب  همادا  ار  دوخ  هار  رتشیب  تردق  اب  دیازفیب و 

همه ي تسا و  هداد  همادا  زورما  ات  نوزفازور  تردق  اب  ار  دوخ  میقتـسم  ریـسم  ار ، دوخ  هار  بالقنا  .دـنوشب  قفوم  دنتـسناوتن  دـننزب ،
کمک ماظن  نیا  ياـه  یئاـناوت  هب  هتـساوخان ، اـی  هتـساوخ  دـنا ، هتفرگ  رارق  ماـظن  نیا  نورد  رد  فلتخم  ياـه  هزیگنا  اـب  هک  یناـسک 

مدرم نیمه  زا  تسا ؛ تیمالـسا  تیروهمج و  نیمه  زا  یـشان  میظع ، تیفرظ  نیا  درک ؛ هاگن  تقد  اب  یتسیاب  تقیقح  نیا  هب  .دندرک 
بیـسآ تینوصم و  يراگدـنام و  زار  .تسا و  هدروآ  دوجو  هب  ار  میظع  تیفرظ  نیا  هک  تسا  نیا  تسا ؛ یمالـسا  ینید و  يرـالاس 

دهاوخ ظفح  هراومه  ار  نآ  هللاءاش  نإ  دراد و  دوخ  تاذ  رد  یمالـسا  يروهمج  ار  نیا  تسا و  نیا  مه  یمالـسا  يروهمج  يریذپان 
(1)« .درک

رـضاح باتک  یلـصا  يانبم  نیا  هدش و  حرطم  یمالـسا  بالقنا  ِنتـشاد  تاذ  عوضوم  ناشیا  تانایب  رد  دییامرف  یم  هظحالم  هچنانچ 
نیا اب  دیاب  سکره  هک  ار  یحیحص  تبسن  دراد  یعس  یمالسا ، بالقنا  نتـشاد  تاذ  ینعم  ندرک  نشور  زا  سپ  هدنـسیون  هک  تسا 

.دنک نییبت  دشاب ، هتشاد  بالقنا 

، مینک كرد  یهاگآ  لد  یهاگآدوخ و  یهاگآ و  زا  یتیعماج  اب  یلک و  مهف  کی  اب  ار  یمالـسا  بالقنا  هثداح ي  میناوتب  رگا  - 10
میناوت یم 

17 ص :
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دراو سکره  : » مییوگ یم  هک  نآ  ینعم  میـسانشب و  اه  مدآ  ناور  حور و  رد  ار ، هدـنیآ  لاح و  رد  یمالـسا  بالقنا  یقیقح  هاگیاج 
.میبایرد ار  دوش » یم  خیرات  یب  دتفا و  یم  نوریب  خیرات  زا  دوشن ، یمالسا  بالقنا  هاگودرا 

تسا انب  هک  یبالقنا  مهف  هک  یلاح  رد  تسا ، هتفر  هیـشاح  هب  دازآ  رکفت  هتینردم ، گنهرف  ياضف  رد  هک  تسا  نآ  گرزب  درد  - 11
یسایس هیحور ي  اب  هک  یناگبخن  یسایس  تسکش  زمر  دراد و  دازآ  رکفت  هب  زاین  دیوگب ، نخس  اه  ناسنا  اب  هتینردم  گنهرف  ءاروام 

.تسه هدوب و  نیمه  دندرک ، دروخرب  یمالسا  بالقنا  اب  یبرغ  ياه  شور  اب  يراک و 

دهد یمن  هزاـجا  زگره  هک  تسا  قـیمع  ردـق  نآ  یگنهرف  رظن  زا  یمالـسا  بـالقنا  یتاذ  تاـناکما  هک  هدـش  نشور  هبرجت  هـب  - 12
هک یگنهرف  يانغ  نیمه  ساسا  رب  دـننک و  لیمحت  نآ  رب  دـنراد ، یمالـسا  بالقنا  فادـها  زا  يادـج  یفادـها  هک  ار  ییاه  هشیدـنا 

دشکب و نوریب  ار  دوخ  دـش  لیمحت  نآ  رب  تاحالـصا  یگدـنزاس و  نارود  رد  هک  يا  هتیرالوکـس  ياهراک  هار  زا  تسناوت  تشاد ،
یلاعت هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  تیمکاح  هب  رظن  هک  یتکرب  اب  ياهتنا  هب  درکیور  دـنک و  يزاـسزاب  ار  تیونعم  تلادـع و  هب  هجوت 

.دنادرگ زاب  بالقنا  نتم  هب  هرابود  ار  دراد  هجرف 

هک مه  یـسک  و  تسا ، هدرک  مگ  ار  یعقاو  يرادنید  ینعم  دهاوخن  ای  دهاوخب  درادن ، یهجوت  تسایـس  خـیرات و  هب  هک  یـسک  - 13
لیمحت تیرـشب  رب  ار  دوخ  خیرات  دنهاوخ  یم  هک  دش  دهاوخ  ینازاب  تسایـس  هچیزاب ي  درگنن  تناید  رظنم  زا  ار  خـیرات  تسایس و 

زا تسایس  خیرات و  رتسب  نآ  رد  ات  تسا  يرتسب  یمالسا  بالقنا  هک  یلاح  رد  .دنریگ  تسد  رد  ار  تردق  دننک و 
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.دنریگن هلصاف  تقیقح  زا  نامکاح  ات  دوش  تیریدم  يونعم  يرتسب  رد  ددرگ و  فیرعت  نید  رظنم 

خیرات همادا ي  رد  ار  یمالسا  بالقنا  هاگیاج  دنتـساوخ  دندش و  یگدز  برغ  هاگن  راتفرگ  ام  نارکفنـشور  فرط  کی  زا  رگا  - 14
تیصخش دنسانشب و  ار  یخیرات  يرکف و  ياه  ههبج  هک  نآ  نودب  زین  ام  نینیدتم  زا  يرایسب  رگید  فرط  زا  و  دننک ، وجتـسج  برغ 

لئاذر لئاضف و  تانکـس و  تاکرح و  رد  ار  دارفا  تیـصخش  اهنت  دننک ، یبایزرا  هدرک  باختنا  هک  یتهج  ههبج و  ساسا  رب  ار  دارفا 
عقاو هب  نیا  .دنیامن  هجوت  دنریگ  یم  رارق  نآ  رد  دارفا  هک  ییوس  تمس و  تهج و  هب  هک  نآ  نودب  دننک ، یم  وجتسج  اه  نآ  يدرف 

كدنا اب  دنسانشب و  ار  یمالسا  بالقنا  يوس  تمس و  هاگیاج و  دنتـسناوتن  ینید  ناگبخن  زا  یـضعب  هک  دش  یگرزب  لضعم  بجوم 
بالقنا ثحابم  .دندیشک  رانک  یمالـسا  بالقنا  ههبج ي  رد  دوخ  روضح  زا  دندید ، یمالـسا  ماظن  ناریدم  زا  يریدم  زا  هک  یفعض 

یلک ياـهدرکیور  هب  ار  نینیدـتم  هاـگن  دـنک و  دزـشوگ  ار  یتـلفغ  نینچ  تارطخ  دراد  یعـس  يا  هصیقن  نینچ  هب  هجوت  اـب  یمالـسا 
(1) .دراد فوطعم  یمالسا  بالقنا 

19 ص :

يا ههبج  رد  روضح  مدع  روضح و  اب  هطبار  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  مالسا ، رد  یلک  ياه  ههبج  هب  هجوت  ياتـسار  رد  - 1
َُهل ْنُکی  َْمل  َو  هُراهن ، ًامئاص  ُهلیل ، ًامئاق  بازیملا  َتحت  ًافیرَخ  َنیْعبَـس  ٌْدبَع  َهللادَبَع  َْول  ُّهنإَف  : » دندومرف دـنراد ، رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  هک 

تدابع هبعک  نادوان  ریز  لاسداتفه  ار  يادـخ  يا  هدـنب  رگا  راّنلا ؛» ِیف  ِهیرَْخنِم  یَلَع  ُهللا  ُهَّبَکَأل  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ُهیـالو 
زا دـشاب ، هتـشادن  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  تسا و  راد  هزور  اهزور ، هداتـسیا و  زامن  هب  اه  بش  هک  یلاح  رد  دـنک 

ص228) ج4 ،  يدابانجریسفت ،  ) .دنزادنا یم  شتآ  رد  ار  وا  ینیب 

یبرغ ملاع  زا  تفر  نورب  یمالسا ، www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 30 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14813/AKS BARNAMEH/#content_note_19_1
http://www.ghaemiyeh.com


تبیغ و رصع  رد  نید  ریثأت  هوحن ي  ات  تسا  ام  نارود  یسایس  هفلؤم ي  نیرت  يرورـض  یمالـسا  بالقنا  هفـسلف ي  داینب  نییبت  - 15
یمالـسا بالقنا  يزاس  هسامح  هشیر ي  دـنایامنب و  ار  دوخ  ینعم  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  ینیوکت  تیالو  شقن 

کی بجوم  تسین و  اه  نآ  هتـسیاش ي  تلفغ  نیا  هک  تسا  یناسک  یخیرات  تلاسر  زا  تلفغ  عوضوم  نیا  زا  تلفغ  ددرگ و  نیعم 
.دش دنهاوخ  نیگنن  يراک  هظفاحم  عون 

مـشچ هک  دوـب  يرظنم  هب  رظاـن  یـسامح ، یفراـع  شیدـنا و  فرژ  یناملـسم  ناوـنع  هب  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوـضر  » ینیمخ ماـما  - 16
ار نآ  كرد  ناکما  هتینردـم  گنهرف  هک  تفگ  یم  نخـس  یتحاـس  زا  دوب و  هدـش  اـنیبان  نآ  هب  تبـسن  اـه  لاـس  هتینردـم  گـنهرف 

بالقنا زا  برغ  یپرد  یپ  ياه  تسکـش  زار  دـش و  ریگرد  یمالـسا  بالقنا  اب  درخ  یب  ییانیبان  نوچمه  مسینردـم  اذـل  تشادـن و 
هتخادـنا نوریب  یتسه  ملاع  يونعم  ياه  ناـکما  زا  ار  دوخ  یبرغ  گـنهرف  اریز  درک  وجتـسج  مهم  هتکن ي  نیا  رد  دـیاب  ار  یمالـسا 

.تسا

یم یگدنز  نآ  رد  هتینردم  گنهرف  هک  تسا  یناهج  ءاروام  هک  دنک  انـشآ  یتاناکما  اب  ار  تیرـشب  ات  تسا  هدـمآ  یمالـسا  بالقنا 
.دهد تایح  همادا ي  دهاوخ  یم  دوخ  هدرمژپ ي  ِلقع  اب  دنک و 

هدوب زارد  هشیدـنا  نآ  يوس  هب  اـه  لد  تسد و  تلم ، نآ  ِخـیرات  لوط  رد  هک  تسا  ینعم  نآ  هب  هشیدـنا  کـی  ندوب  یخیراـت  - 17
ایآ ناریا  مدرم  يارب  میـسرپب  دوخ  زا  دـیاب  لاـح  هتفریذـپ ، ار  نآ  دوجو  ماـمت  اـب  هتـشاذگ  نادـیم  هب  اـپ  هشیدـنا  نآ  هاـگره  تسا و 

؟ یبآم یگنرف  ددجت و  ای  هدوب و  یخیرات  هشیدنا ي  کی  یمالسا » بالقنا  »
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تـسا نآ  تهج  هب  دـنمهف  یمن  ار  مدرم  نابز  رگید  دـندش و  یبآم  یگنرف  راتفرگ  هک  ناریا  مدرم  زا  هورگ  نآ  تفگ  ناوت  یمن  ایآ 
ناریا رد  دـنایامن ، یم  اه  نآ  هب  برغ  هک  يرظنم  اب  ار  دوخ  ندوب  یناریا  هک  اـج  نآ  اـت  دـنا ، هداـتفا  نوریب  ناریا  تلم  خـیرات  زا  هک 

حور زا  یلک  هب  یگدز  برغ  دوش و  ناربج  اه  یگتسسگ  نیا  ات  تسا  یهار  یمالسا  بالقنا  دننک ؟ یم  لابند  مالسا  زا  لبق  ِناتساب 
زا تسا  تلم  راذگ  هلحرم ي  یمالـسا  بالقنا  تهج  نیا  زا  دوش و  هدیچرب  دنک  یگدـنز  دوخ  ینید  خـیرات  اب  دـناوت  یم  هک  یتلم 
یم هناگی  ار  اه  لد  اـه و  تسد  همه ي  هک  یتوُخا  يوس  هب  تسه ، هدوب و  دارفا  داـحآ  نیب  رفنت  تسـسگ و  أـشنم  هک  یگدز  برغ 

.دنک

يوهام توافت  تسا  هدروآ  نایم  هب  هتینردـم  گنهرف  هک  یَملاـع  اـب  دـنک  یم  هضرع  تیرـشب  هب  یمالـسا  بـالقنا  هک  یَملاـع  - 18
ای ییارگدرف  هیحور ي  زا  یلک  هـب  هـک  دوـش  یم  راکـشآ  ناـسنا  حور  قـفا  رد  یقیاـقح  یمالـسا  بـالقنا  َملاـع  هـب  دورو  اـب  .دراد 

دبای یم  اه  ناسنا  ریاس  تشونرس  هب  تبسن  تیلوئـسم  ساسحا  یگدرتسگ  رد  ار  تقیقح  دریگ و  یم  هلـصاف  « Individualism»
هدـش و دـیدپان  یلک  هب  هدز  برغ  ناسنا  َملاع  قفا  رد  هک  يزیچ  دـیآ ، یم  هنحـص  هب  تیونعم  تلادـع و  اب  هارمه  يداصتقا  رگید  و 

.تسا هتشگ  اهرفنت  اه و  یگناگود  لماع 

دوخ يارب  یتیوه  دنک و  كاردا  ار  دوخ  دناوت  یم  هنوگچ  دنکن ، ور  زیچ  چیه  هب  دشابن و  بناج  چـیه  هب  وا  تهج  هک  يرـشب  - 19
.ار لطاب  هن  دنک و  یم  دییأت  ار  قح  هن  هک  دریگ  رارق  یفرط  رد  یفرط  یب  مسا  هب  دهد و  بیرف  ار  دوخ  هک  نیا  رگم  دـیامن ، ساسحا 

تشپ قح  هب  نوچ  هک  دنادب  دیاب  وا 
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مگ ار  قح  ههبج ي  رد  نتفرگرارق    ِ هار رشب ، ات  تسا  يا  ههبج  یمالـسا  بالقنا  هک  یلاح  رد  تسا ، لطاب  ههبج ي  رد  تسا ، هدرک 
رظن خیرات  نشور  قفا  هب  دیآرد و  هب  نارود  تاملظ  زا  یلک  هب  دبای و  طسب  یمالـسا ، بالقنا  طسب  اب  قح  يوس  هب  ِریـس  رد  دـنکن و 

.دنک اهر  ار  دوخ  یفرط  یب  یچوپ و  زا  دزادنا و 

ار نآ  رگا  هک  نانچمه  میا ، هدرک  افج  تقیقح  هب  یعون  هب  میروایب  نییاپ  یسایس  تکرح  کی  ّدح  رد  ار  یمالسا  بالقنا  رگا  - 20
ار یمالـسا  بالقنا  هاگیاج  تروص  ود  ره  رد  .دنتـسین  مدرم  یـصخش  يرادـنید  محازم  اـه  تموکح  رگید  هک  مینادـب  دـح  نآ  رد 

ءوس کی  ار  هتینردم  گنهرف  ینمـشد  ینعم  یگداس ، اب  میا و  هناگیب  تخـس  رـصاعم  خیرات  رد  نآ  روضح  ینعم  زا  میا و  هتخانـشن 
؟ دنک یم  هنیزه  همه  نیا  نآ  راکنا  يارب  نردم  يایند  هک  دراد  هراشا  يا  هطقن  هچ  هب  یمالسا  بالقنا  یتسار  .میرادنپ  یم  مهافت 

ار نآ  فلتخم  يایاوز  زا  میروبجم  اذل  مینک و  مولعم  نآ  اب  ار  دوخ  تبسن  میسانشب و  ار  یمالـسا  بالقنا  ینعم  میهاوخ  یم  ام  - 21
اجک هب  تسا و  هدش  عورـش  اجک  زا  مینادب  هک  نآ  رگم  تسین  نکمم  نیا  میهد و  رارق  رظن  ّدـم  تسرد  ار  نآ  دـعب  لبق و  میرگنب و 

اب هک  تسین  یموق  چیه  ینامز و  چیه  هب  قلعتم  ارچ  دشاب و  یم  هچ  نآ  يراگدنام  لیلد  میناد ، یم  شراگدنام  رگا  تفر و  دـهاوخ 
؟ تسا اجک  رد  یمالسا  بالقنا  يراد  هدنیآ  زار  هملک  کی  رد  .دنام  دهاوخ  یقاب  زاب  موق  نآ  نامز و  نآ  نتفر 

زا راـتفرگ  هک  مینک  وجتـسج  ار  دوـخ  دـیاب  ییاـضف  هچ  رد  میا و  ههبج  مادـک  هب  قـلعتم  اـم  دـنک  یم  نشور  یمالـسا  بـالقنا  - 22
تاروهشم و ياضف  رد  ییادج  نیا  هجیتنرد ي  میشابن و  ادج  رصع  تباث  زا  میدرگن و  یگناگیبدوخ 
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زین ار  دوخ  مسینردم  نتم  رد  هک  تسا  يرشب  نآ  فیرعت  زاب  رتسب  یمالسا  بالقنا  میدرگب ! دوخ  لابند  هب  مسینردم  ِرصع  تالوبقم 
.تسا هتشگرب  یگدنز  هب  دنک ، فیرعت  رگید  ییاضف  رد  هرابود  ار  دوخ  تسناوت  هک  هزادنا  نامه  هب  و  دوب ، هدرک  شومارف 

ءاروام يزیچ  دروآ  یم  ناسنا  قفا  رد  ار  هچنآ  دنک و  یم  توعد  دوجو »  » هب ار  ام  یلو  تسین  هفـسلف  هچرگا  یمالـسا ؛ بالقنا  - 23
بیغ و ملاع  ینعی  تایعقاو  نیرت  یعقاو  ات  ار  رکفت  تهج  دـنک ، یم  یگدـنز  نآ  اب  هتینردـم  گنهرف  هک  تسا  یتامّهوت  تایهام و 
هناهب ي هب  دنک و  دربن  امیپاوه  پوت و  کنات و  زا  یناهج  اب  هلاس  تشه  سدـقم  عافد  رد  دـناوت  یم  اذـل  دـهد و  یم  قوس  تیونعم 

: اریز .دیامنن  یلاخ  هناش  رفک  ناهج  اب  هلباقم  تیلوئسم  زا  تسا ، یبسن  زیچ  همه  هک  نآ 

هک نآ 

دنک یم  قیاقح  راکنا 

یگلمج

دنَت یم  یلایخ  رب  وا 

ناونع هب  یمالـسا  بالقنا  هب  دنـشیدنا ، یم  یقاب » نامز   » هب دنا و  هدرک  روبع  یناف » نامز   » زا دنتـسه و  تقو »  » لها هک  یناسک  - 24
تقولا ُبحاص  روضح  هب  رجنم  بالقنا  طسب  دندقتعم  اتـسار  نیمه  رد  دنرگن و  یم  ندیـسر  « تقو  » هب نتفرروضح و  هب  يارب  ینمأم 

هب یناف » نامز   » زا روبع  اریز  دـننک ، لمحت  ار  نآ  دـنناوت  یمن  يا  هدـع  لیلد  نیمه  هب  .دـش  دـهاوخ  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمزلا  و 
زا ای  دنهد و  شهاک  شا  یلصا  هاگیاج  زا  ار  بالقنا  تقیقح  دننک  یم  یعـس  دارفا  نیا  ور  نیا  زا  تسین ، سکره  راک  یقاب » نامز  »

.دنناسر یم  اهتنا  هب  ار  دوخ  رمع  دوخ  یناف  نامز  رد  دنریگ و  یم  هلصاف  نآ 
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يانف میسن  یتقو  اذل  دنا و  هتفای  ار  یهلا  ءایلوا  ناربمایپ و  هب  یکیدزن  رنه  هک  تسا  ییادیش  نافراع  هسامح ي  یمالسا ؛ بالقنا  - 25
نوصم یلامتحا  ِدنزگ  ره  زا  ات  دنرب  هانپ  هاقناخ  رگنـس  هب  هک  نآ  ياج  هب  دریگ ، یم  ندیزو  اه  هراپمخ  هلولگ ي  شّرغ  رد  هللا » یف  »

.دننز یم  هناتسم  ههقهق ي  گنج  نادیم  رد  هنهرب  هنیس ي  اب  دنروآ و  یم  رد  ار  دوخ  نهاریپ  دننامب ،

اهیلع همطاـف  هناـخ ي  هب  دـندرک و  فذـح  نآ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  يریدـغ  هب  ار  یمالـسا  بـالقنا  دـنناوت  یمن  هک  یناـسک 
دنهاوخن لمحت  ار  نآ  رخآ  ات  دننادرگ ، لصتم  دـندنار ، بسا  اهدـسج  رب  هک  ییالبرک  هب  دـندز و  شتآ  ار  هناخ  نآ  هک  يامالـسلا 

اب دـیاب  اه  نآ  معز  هب  هرخالاب  تسا و  هدز  مه  هب  ار  نردـم  ناهج  يزاب  دـعاوق  هک  دـنناد  یم  ییوجارجاـم  عون  کـی  ار  نآ  درک و 
ینادابآ اب  ار  نردم  ناهج  یبارخ  دنا و  هدیدن  ار  هکس  يور  کی  زا  شیب  اه  نیا  دنک ، فقوت  ییاج  رد  ارگ  تحلصم  یتلود  ندمآ 

.دننیب یمن  هارمه  تیناسنا  هناخ ي 

هدرمژپ درخ  اب  دنتساوخ  دندیرب و  ءایبنا  یسدق  لقع  زا  هک  دناد  یم  ینالهاج  ار  ینونک  بوشآرپ  ناهج  تلع  یمالسا  بالقنا  - 26
ار اه  تراسا  عاونا  دننک ، دازآ  نامـسآ  زا  ار  دوخ  دنهاوخ  یم  هک  نیا  نامگ  هب  دننک و  تیریدم  ار  نآ  یحَو ، زا  هدـشادج  ِرـشب  ي 
دومن و یم  رت  قیمع  ار  رـشب  تراسا  هک  دـندنار  نابز  رب  ناـهج  هرادا ي  ِملع  ناونع  هب  ار  ییاـه  هواـی  دـندرک و  لـیمحت  تیرـشب  هب 

یکنیع نردم ، رـشب  هدرمژپ ي  ِدرخ  ریثأت  تحت  هک  دیـسر  رکذـت  نیا  هب  دـیاب  .داد  یم  ناشن  یعقاو  یگدـنز  ار  تالایخ  اب  یگدـنز 
.تسا هدرک  یعقاو  ریغ  یمالسا  بالقنا  زا  ار  ام  كرد  هک  میراد  مشچ  يور 
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زا دنا ، بالقنا  مهف  یعدم  هک  ناگبخن  زا  یضعب  دش  هظحالم  رگا  یلو  تسا  یناسآ  راک  یمالـسا  بالقنا  مهف  مییوگ  یمن  ام  - 27
هک درک  لابند  ییاه  نآ  مهف  باجح  رد  تسناد ، بالقنا  عوضوم  رد  ار  یگدـیچیپ  هک  نآ  زا  شیب  دـیاب  دـنداتفا  بقع  يداع  مدرم 

نودـب یمالـسا  بالقنا  كرد  يرآ ! .دـنا  هدربن  یفاک  هرهب ي  هناگی ، ِنیملاعلا  بر  یخیراـت  یلجت  زا  دـنربخ و  یب  دـیحوت  حور  زا 
.دش دهاوخ  نآ  مهف  لماع  دوخ  یمالسا  بالقنا  تاذ  هک  اریز  تسا  ینکمم  ِهار  یلو  تسا ، یلکشم  راک  یهلا  ءامسا  هب  ملع 

نآ راذـگ  ناینب  هک  میرگنب  یبالقنا  هب  میا  هدرب  ولج  ساسا  نآ  رب  ار  دوخ  رکف  میتسه و  نآ  رد  هک  يا  هنامز  کنیع  اب  یتقو  ات  - 28
یهار درک و  دـهاوخن  یلجت  ام  بلق  رب  بالقنا  نآ  تقیقح  زا  يوترپ  چـیه  هتفای ، تسد  ییامـسا  تیعماج  ماقم  هب  هک  تسا  یناسنا 

.دوش یمن  هدوشگ  ام  ولج  هنامز  تاملظ  زا  تفر  نورب  تهج 

تسین هار  يدنر  يوک  رد  ار  زان  ماک و  لها 

یمغ یب  یماخ  هن  يزوس ، ناج  دیاب  يورهر 

.دریگرب رد  ار  ام  زار  يرگاشامت  دوش و  عورش  یمالسا  بالقنا  اب  ییانشآ  ات  دش  اهر  هتینردم  گنهرف  ِبلاغ  رکفت  رهق  زا  دیاب 

یم ینابهگن  يرادهگن و  درب و  یم  هار  ار  نارود  نآ  داهن ، ناینب  ار  رصاعم  ناهج  رد  يراد  نید  خیرات  نارود  یمالسا  بالقنا  - 29
یم لکش  ار  نارود  نیا  رـشب  یخیرات  تایح  ياهدیابن  اهدیاب و  بالقنا  نآ  روضح  هیاس ي  رد  رـصاعم  خیرات  هک  يروط  هب  دیامن ،

یمالـسا بالقنا  يوس  هب  ار  دوخ  قلعت  دیاب  دشاب  هتـشاد  یخیرات  تایح  تساوخ  رگا  تسا ، هدنز  اوه  اب  رـشب  هک  روط  نامه  .دـهد 
راتفرگ ات  دشابن  نآ  زا  ادج  يرما  وا  یگدنز  دراد و  فوطعم 
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هلاسدصراهچ باجح  تسا و  ققحت  لاح  رد  يرکذت  نینچ  تامدقمریخا  ياه  لاس  رد  .ددرگن  نارود  يراگنا » تسین   » و تیبسن » »
يارب طقف  هک  یـشوگ  میوش ، یگدـنز  دراو  زاب  شوگ  اب  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نداتفاورف ، لاح  رد  هتینردـم  گنهرف  غورد  ي 

.تسین زاب  هتینردم  گنهرف  تالوبقم  تاروهشم و  ندینش 

دش هدوشگ  درک ، یّلجتم  نآ  راذگ  ناینب  بلق  رب  دنوادخ  هک  یقارشإ  یمالسا و  بالقنا  اب  نارود ، يراگنا  تسین  زا  تفر  نورب  هار 
رکذـتم دـهد و  یم  هیدـه  وا  هب  اج  کی  ار  تیدوبع  هسامح و  تفرعم و  نافرع و  َملاع ؛ نآ  هک  دوش  کیدزن  یَملاـع  هب  تیرـشب  اـت 

.دش هتسکش  ام  یگدز  برغ  نارود  رد  هک  يدهع  ددرگ ، یم  دوجو »  » اب رشب  دهع 

.ددرگ هدوشگ  نآ  هب  تبسن  رکفت  هار  هک  منایامنب  يرظنم  زا  ار  یمالسا  بالقنا  يّدح  ات  مشاب  هتسناوت  هک  نآ  دیما  هب 

هدازرهاط
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!؟ هتینردم طسب  ای  برغ  زا  روبع  رتسب  یمالسا ، بالقنا 

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

یمالسا بالقنا  تخانش  ترورض 

، هتفرگ ار  اج  همه  هتینردـم  گنهرف  تاـملظ  هک  ینارود  رد  دوب  رون  راـجفنا  هک  ار  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  درگلاـس  ندیـسر  ارف 
.منک یم  ضرع  کیربت 

هب ناراداـفو  دور و  باـجح  رد  بـالقنا  تقیقح  هک  تسا  نیا  دـنک ، یم  دـیدهت  ار  یمالـسا  بـالقنا  هراومه  هک  یتارطخ  زا  یکی 
نآ رد  دنشاب ، هتـشادن  بالقنا  هظحل ي  هب  هظحل  زا  یلیلحت  هجیتن  رد  دنـسانشب و  ار  بالقنا  قیمع  یقیقح و  فادها  دنناوتن  بالقنا 

بالقنا فادـها  لباقم  طلغ  ياه  لیلحت  اب  تسا  نکمم  دـنوشن ، سویأم  بـالقنا  تاـیح  همادا ي  هب  تبـسن  هتـساوخان  رگا  تروص 
.دنتسیاب

رارق دوخ  تایح  لحارم  زا  هلحرم  مادک  رد  دنک  یم  ریـس  دوخ  فادها  يوس  هب  هک  يریـسم  رد  یمالـسا  بالقنا  دـنادن  یـسک  رگا 
هدش يراذـگ  نیم  شیارب  هک  دـنک  ییاه  نادـیم  دراو  ار  یمالـسا  بالقنا  درادرب و  بالقنا  لباقم  رد  ییاه  مدـق  تسا  نکمم  دراد 

.تسا
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زا هک  ییاه  هشیر  دـننک ، هجوت  بالقنا  نیا  یخیرات  ياه  هشیر  هب  دـیاب  زیچره  زا  لبق  دـنرادافو  یمالـسا  بالقنا  هب  هک  ینویبـالقنا 
تقو چـیه  رگید  يا  هشیر  نینچ  هب  هجوت  اب  دراد ، رارق  اه  ناسنا  ترطف  رد  رگید  فرط  زا  تیونعم و  بیغ و  ملاـع  رد  فرط  کـی 

هب دراوم  یـضعب  رد  تسا  نکمم  هک  دـنوش  یم  هجوتم  ًاتیاهن  هکلب  دـیآ ، یمن  شیپ  دور » یمن  ای  دور  یم  بالقنا  نیا   » هک نیا  ِرکف 
هفیظو ي تروص  نآ  رد  یلک - يافخ  رد  هن  مه  نآ   - دور افخ  رد  بالقنا  دوش ، یم  لـیمحت  بـالقنا  رب  هک  ییاـه  باـجح  تهج 

دننک فرطرب  ار  نآ  تقیقح  روهظ  عناوم  حیحص  يزیر  همانرب  اب  هک  تسا  نیا  دنـسانش  یم  ار  بالقنا  تقیقح  تاذ و  هک  ییاه  نآ 
(1) .دور ولج  دفاکشب و  ار  نارود  تاملظ  دناوتب  بالقنا  ات 

اب نآ  تبسن  بالقنا و  زا  یتسرد  لیلحت  نویبالقنا  ای  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  یتقو  یمالسا  بالقنا  ینیرفآ  شقن  يرادیاپ و  زا  تلفغ 
.دننک تلفغ  یتسه  ماظن  رد  نآ  هاگیاج  یمالسا و  بالقنا  تقیقح  زا  مدرم  ای  دنشاب و  هتشادن  ناهج 

.منک یم  دزشوگ  ار  یتامدقم  ادتبا  رد  منک  حرط  یتسرد  هب  ار  دوخ  ضیارع  مناوتب  هللاءاش  نإ  هدنب  هک  نیا  يارب 

بـالقنا داـجیا  اـیآ  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  نشور  بـالقنا  هرهچ ي  زا  یمین  نآ  هب  ییوگ  خـساپ  اـب  دـیاش  هک  لاؤـس  نیرت  یلـصا 
تیالو رب  دیکأت  یمالسا و 
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یلو دریگب ، هلـصاف  دوخ  فادها  زا  يا  هزادـنا  ات  بالقنا  هک  دـش  بجوم  تاحالـصا  یگدـنزاس و  ياه  تلود  رد  مکاح  حور  - 1
.دنک عوجر  دوخ  یلصا  تهج  هب  هرابود  بالقنا  تاذ  ات  دش  بجوم  دنرادافو  یمالسا  بالقنا  تقیقح  هب  هک  يدارفا  شالت 
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دوـخ ناـینب  تاذ و  رد  بـالقنا  هک  نیا  اـی  دوـش و  برغ  زا  رت  نردـم  یتـح  دـتفین و  بقع  برغ  زا  ناریا  هک  تـسا  نآ  يارب  هـیقف ،
؟ تسا يرگید  ندمت  گنهرف و  هب  شهاگن 

اب یمالـسا ، بالقنا  رتسب  رد  دراد  اـنب  ناریا  اـیآ  هک  تسا  هطبار  نیا  رد  اـم  لاؤس  تسا  ادـیپ  ثحب  یلـصا  ناونع  زا  هک  روط  ناـمه 
، ناهج هرادا ي  يارب  ای  دـهد ؟ طسب  ار  گنهرف  نامه  دوش و  رت  نردـم  دـنک و  تباقر  فادـها  نامه  اب  ریـسم و  ناـمه  رد  برغ و 

فدـه رگید  نابز  هب  دـنک ؟ یم  قرف  تسا ، هداد  هئارا  ناـهج  يارب  هتینردـم  گـنهرف  هک  یحرط  اـب  یلک  هب  هک  دراد  يرگید  حرط 
نینچ عنام  یهاشنهاش  ماظن  نوچ  تسا و  حرطم  برغ  رد  هک  تسا  ییانعم  ناـمه  هب  هعـسوت  داـجیا  یمالـسا  بـالقنا  ققحت  یلـصا 

اب ار  اه  یبرغ  مسر  هب  یگدـنز  میزاسب و  نردـم  ناریا  کی  میناوتب  رت  تحار  ات  دوش  نوگنرـس  ماظن  نآ  دـش  شالت  دوب  يا  هعـسوت 
؟ تسا يرگید  زیچ  یمالسا  بالقنا  ِفده  ًاساسا  ای  میهد و  همادا  یمالسا  تانوئش  ظفح 

فلتخم ياه  هزیگنا  اب  بالقنا  عورش 

رـس رب  ثحب  یلو  دنتـشاد ، ناسکی  هزیگنا ي  دـندرک  شالت  یمالـسا  بالقنا  ققحت  رد  هک  یناـسک  همه ي  میوگب  مناوت  یمن  هدـنب 
هک یتروص  رد  .دش  زوریپ  اه  نآ  تسد  هب  بالقنا  ًالمع  دندرک و  يوریپ  ناشیا  زا  هک  تسا  یناسک  بالقنا و  راذـگناینب  هزیگنا ي 

نشور زین  نیا  دوش و  یم  نشور  زین  بالقنا  هب  تبسن  فلتخم  ياه  هورگ  هاگیاج  دوش  نشور  بالقنا  ققحت  یلصا  هزیگنا ي 
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.دنتخادرپ بالقنا  اب  هلباقم  هب  ًاضعب  یتح  دندرکن و  يرای  رخآ  ات  ار  بالقنا  یسایس ، ياه  هورگ  زا  یضعب  ارچ  هک  ددرگ  یم 

زا دوز  یلیخ  اه  یبهذـم  یلم  قلخ و  نیدـهاجم  لثم  يا  هدـع  ارچ  دوش  یم  نشور  نآ  یخیرات  تقیقح  بالقنا و  تاذ  تخانـش  اب 
یمن يرای  ار  بالقنا  رخآ  ات  هرخألاب  يا  هدع  درک  ینیب  شیپ  دیاب  ارچ  دنتفرگ و  هلـصاف  مارآ  مارآ  يا  هدـع  دـندش و  ادـج  بالقنا 

هک تسا  يروط  یمالـسا  بالقنا  یخیرات  تیعقوم  دـش  دـهاوخ  نشور  هللاءاش  نإ  و  دـنریگ ؟ یم  هلـصاف  نآ  زا  دوز  ای  رید  دـننک و 
یم نارود  يراگنا  چوپ  مسیلیهین و  راتفرگ  دنکن ، نآ  دراو  صلاخ  تین  اب  ار  دوخ  سکره  دور و  یم  ولج  دفاکـش و  یم  ار  خـیرات 

دنناوتب دنـشخب و  تدـش  بالقنا  تاذ  هب  ار  دوخ  مجاهت  دـنهد و  مه  تسد  رد  تسد  بـالقنا  فلاـخم  ياـه  ههبج  رگا  یتح  .دوش 
بالقنا دنربب ، افخ  رد  شفادـها  هب  تبـسن  ار  بالقنا  یتدـم  دـننک و  لیمحت  بالقنا  رب  ار  دوخ  هدز ي  برغ  فادـها  دـنوش  قفوم 

.دور ورف  یگشیمه  يافخ  رد  دوش و  جراخ  رصاعم  خیرات  هنحص ي  زا  هک  تسین  يزیچ  یمالسا 

یگدنز نآ  رد  هک  یناهج  دوجوم  عضو  هب  تبـسن  نازیزع  ات  منک  نشور  تسرد  ار  هدش  حرطم  دراوم  مناوتب  یهلا  ددم  هب  مراودیما 
یم ناشن  هک  میونـش  یم  بالقنا  نارادفرط  زا  یتالمج  ًاضعب  .دنـشاب  هتـشاد  هتـسکشرو  نویـسایس  لیلحت  ءاروام  یلیلحت  دـننک  یم 

هب تبـسن  اه  نآ  هاگن  دنرادن و  یتسرد  لیلحت  تسا  هتـسیاش  هک  روط  نآ  یمالـسا  بالقنا  تاذ  تقیقح و  تخانـش  هب  تبـسن  دهد 
یهاگ .دنک و  یم  قرف  دنداد  یم  ناشن  بالقنا  هب  تبسن  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح  هک  یقفا  اب  یمالـسا  بالقنا 

ناونع هب  يزیزع  هدش  هدید 
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ًالصا هک  يزیچ  يارب  یلو  دونش ، یم  ازـسان  زور  بش و  دروخ و  یم  لد  نوخ  دشک و  یم  تمحز  رایـسب  یمالـسا  بالقنا  رادفرط 
ماـما ترـضح  هـک  یمالـسا  بـالقنا  نآ  دـناد ، یم  یمالــسا  بـالقنا  وا  ار  هـچ  نآ  ًـالمع  و  دسانــش ، یمن  ار  نآ  تاذ  تـقیقح و 

.تسین دنتشاد  دیکأت  نآ  رب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ

بالقنا يور  هبور  یمـشاه  يدـهم  نایرج  هیتّجح و  نمجنا  یلم و  ههبج ي  ردـص و  ینب  هداز و  بطق  یناـمز  کـی  هک  روط  ناـمه 
، درک نایامن  ار  دوخ  ِرت  قیمع  ياه  هرهچ  بالقنا  یتقو  یلو  دنا  يدوخ  هبش  رضاح  لاح  رد  هک  دنتسه  يرگید  تانایرج  دنداتـسیا ،

بـالقنا نیا  هب  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  ترـضح  هک  تسا  یهاـگن  هاـگیاپ  زا  هدـنب  ضرع  نیا  .دـنوش  یم  يدوخریغ 
نایرج یلو  .دـنناد  یم  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تجح  ترـضح  ار  یمالـسا  بالقنا  یلـصا  بحاـص  ناـشیا  هنومن ؛ ناونع  هب  .دنتـشاد 

یلاح رد  دننک ، یم  ییارگ  هفارخ  هب  مهتم  دنکب  ییاعدا  نینچ  هک  ار  یسک  دنریگ و  یم  رخـسمت  هب  ار  نخـس  نیا  هک  دنتـسه  ییاه 
بالقنا یلصا  ناکرا  زا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رمالا  بحاص  ترضح  هب  صاخ  هجوت  داقتعا و  دنهاوخن  هچ  دنهاوخب و  هچ  نانیا  هک 

، دـندوب يدوخ  زورید  ات  هک  يا  هدـع  هزادـنا  نامه  هب  دـنک و  یم  زورب  رتشیب  داقتعا  نیا  دور  رتولج  بالقنا  هچره  تسا و  یمالـسا 
رگا هک  یلاح  رد  دنا ، يدوخ  اذل  دنتسه و  ییالو » تموکح   » هب دقتعم  لامجا  روط  هب  يا  هدع  مینیب  یم  ًالعف  .دنوش  یم  يدوخ  ریغ 

روشک و ندـشرت  نردـم  هچره  يارب  ار  هیقف  تیـالو  یمالـسا و  بـالقنا  دـیئامرفب ، تیاـنع  اـه  نآ  يرکف  يریگ  تهج  هب  تقد  اـب 
نآ تیصخش  هب  مارتحا  نیع  رد  هشیمه  .درذگب  یبرغ  گنهرف  زا  تسانب  هک  یمالـسا  ققحت  يارب  هن  دنهاوخ  یم  برغ  هب  یکیدزن 

بالقنا زا  ار  دوخ  هک  ییاه 
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تبـسن اه  يدوخ  تفگ  ناوتب  زورما  دیاش  دراد ؟ یناوخمه  بالقنا  تاذ  اب  اه  نآ  اه ي  هزیگنا  ایآ  هک  تشاد  تقد  دیاب  دـنناد ، یم 
اب هیقف » تیالو   » یمالـسا و بالقنا  لصا  نتفریذپ  رد  ندوب ، هعیـش  ندوب و  ناملـسم  نیع  رد  هک  دنـشاب  یناسک  یمالـسا  بالقنا  هب 

زاـب اهراعـش ، نیا  شریذـپ  اـب  تسین  مولعم  هک  تسا  هداد  ناـشن  هبرجت  اـما  تسا ! یبوخ  دورو  دورو ، نیا  دـنا ، كرتـشم  رگیدـمه 
شریذـپ اب  هک  نیا  نآ  دـشاب و  حرطم  قوف  دـیاقع  لیذ  رد  دـیاب  لاؤس  کی  .دـنوشن  ریگرد  بالقنا  تاذ  لـصا و  اـب  ییاـه  ناـیرج 

و میـسرب ، یمالـسا  ندمت  هب  میهاوخ  یم  دنیوگب  یتح  تسا  نکمم  دـسرب ؟ اجک  هب  هعماج  تسا  انب  هیقف  تیالو  یمالـسا و  بالقنا 
یفیرعت همه ، نیا  اب  یلو  دننک ، تموکح  نآ  رد  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  هیقب  ترضح  هک  دننادب  نآ  مه  ار  یمالـسا  ندمت  تیاهن 

بحاص ترـضح  رگا  دارفا  نیا  .تسا  هدرک  فیرعت  برغ  گنهرف  هک  تسا  یهاگن  نآ  ریثأت  تحت  دـنراد ، یمالـسا  ندـمت  زا  هک 
یمن ولج  ار  روما  تسا  هتـسیاش  هک  روط  نآ  ارچ  هک  دـننک  یم  لاکـشا  ناشیا  هب  دـنروایب  فیرـشت  مه  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رمـالا 

هب ناشهاگن ، قمع  رد  دنا و  هدرک  فیرعت  ناشدوخ  هک  دنناد  یم  يا  هنیدم  ققحت  يارب  مه  ار  ترـضح  روضح  اه  نیا  نوچ  .دـنرب 
ياه مایپ  دننک ، یم  عوجر  هک  مه  نآرق  هب  یتح  دنـسانشب ، برغ  ءاروام  یتقیقح  دـنا  هتـسناوتن  و  دـنهد ، یم  تلاصا  برغ  گنهرف 

ولج اکیرمآ  زا  نآرق  کمک  هب  دـنهاوخ  یم  دـنهد و  یم  عوجر  دراد ، مدآ  ملاـع و  هب  گـنهرف  نآ  هک  یهاـگن  برغ و  هب  ار  نآرق 
ار یتیریدـم  نینچ  ناوت  دوخ  رد  هک  ییاج  نآ  زا  نانیا  دـنناسرب ! لماک  هافر  هب  ار  مدرم  دابآ و  ار  ناریا  ات  دـنوش  رت  نردـم  دـننزب و 

هچنآ زا  ریغ  هب  هک  ار  ینایرج  ره  دنا ، هتفریذپ  ار  يریگ  تهج  نآ  دننک و  یم  ساسحا 
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یتح دننک ، تفلاخم  نایرج  نآ  اب  دنهد  یم  قح  دوخ  هب  دنناد و  یم  مدرم  بالقنا و  هب  نئاخ  دـشاب  هتـشاد  رظن  دنـسانش  یم  اه  نآ 
دعاوق رگید  اج  نیا  دنـشاب ! هدرک  باـختنا  سلجم  یگدـنیامن  اـی  يروهمج  تساـیر  يارب  ار  دارفا  نآ  رکف  زا  ریغ  يرکف  مدرم  رگا 

اذل و  تسین ، یبرغ  شور  هب  ندش  نردم  زج  يزیچ  بالقنا  مدرم و  تحلصم  دارفا  نیا  رظن  زا  نوچ  دوش ، یم  شومارف  یسارکومد 
.دننک یم  لامِعا  ار  رگید  ياهراک  هار  دشن ، یلمع  یسارکومد  راکهار  اب  نآ  هب  ندیسر  رگا 

زا یـضعب  تشاد و  میهاوخ  يرگید  ياه  يدنبزرم  هرابود  هدـنیآ ، رد  ام  منک  ضرع  دوش  یم  بجوم  هک  تسا  یتاکن  قوف  بلاطم 
مارآ مارآ  دور و  ولج  نانچمه  ظیلغ  ياه  باجح  هب  ندشراتفرگ  نودب  بالقنا  رگا  و  دش ، دنهاوخ  يدوخ  ریغ  زورما  ياه  يدوخ 

، دوش رهاظ  نآ  رد  يونعم  ییافوکـش  ياه  هولج  دـنک و  دازآ  یبرغ  گـنهرف  زا  يداـصتقا  یـسایس و  یـشزومآ و  ماـظن  رد  ار  دوخ 
صلخم ناوـج و  ياـهورین  زا  ییاـه  شیور  دراد ، یناـنچنآ  ياـه  شزیر  رگا  هتبلا  دـص  هتبلا و  یلو  تـشاد ، دـهاوخ  ییاـه  شزیر 

نیع رد  هک  دنتـسه  ییاه  شزیر  اه ؛ شزیر  نآ  .دوب  دهاوخن  دریگ  یم  ماجنا  هک  ییاه  شزیر  اب  هسیاقم  لباق  هک  دوش  یم  شبیـصن 
بجوم بالقنا  ياه  شیور  یلو  دنتسه ، شا  يدیحوت  فادها  يوس  هب  بالقنا  ریس  عنام  دنناد  یم  بالقنا  بحاص  ار  دوخ  هک  نآ 

.دوب دنهاوخ  نآ  هیلاع ي  فادها  يوس  هب  بالقنا  عیرست 
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یمالسا بالقنا  فادها  زا  تلفغ  رطخ 

عفر تهج  هک  دـنا  هداد  ربخ  امـش  هب  دـیریگب  رظن  رد  لاـثم  ناونع  هب  یمالـسا ؛ بـالقنا  یلـصا  فادـها  زا  تلفغ  رطخ  اـب  هطبار  رد 
.دیسرب نآ  هب  دیناوت  یم  هپت  دنچ  نآ  ارحـص و  نیا  نتـشاذگرس  تشپ  اب  هک  تسه  يا  همـشچ  دنلب  هوک  نآ  تشپ  رد  نات ، یگنـشت 

، تسه یکیدزن  نیمه  رد  هزات  ياه  هویم  اب  ییابیز ، ِغاب  کی  هک  دنک  حرط  يدیدج  عوضوم  کی  امش  يارب  دیایب ، یـسک  رگا  لاح 
هب دوش  ناتشومارف  یگنشت  رگا  دینک ! لیم  هویم  غاب و  نیمه  رد  دییامرفب  دیـسرب ، همـشچ  نآ  هب  ات  دیورب  هار  تسین  زاین  مه  ردق  نآ 

تسا و هدرک  ادـیپ  مه  تدـش  هدـشن و  عفر  نات  یگنـشت  هک  یلاح  رد  دـیوش ، یم  اه  هویم  ندروخ  لوغـشم  دـیور و  یم  غاب  فرط 
یلو دیتسه  یـضاران  ارچ  دینادن  تسا  نکمم  یتح  دـیتسه ، یـضاران  هویم ، همه  نیا  نتـشاد  اب  ناتدوخ  عضو  زا  دـینک  یم  ساسحا 

.گنراگنر ياه  هویم  اب  هن  دوش و  یم  عفر  بآ  اب  هنشت  ناسنا  ِشطع  نوچ  دینک ، یمن  شمارآ  ساسحا  هرخألاب 

، دندرکن يرای  یلصا  فادها  هب  ندیسر  رد  ار  بالقنا  هک  دوب  روط  نیمه  زین  بالقنا  فادها  هب  تبسن  اه  تلود  زا  یضعب  ِعوضوم 
بلط رد  دندرک  بالقنا  هک  یمدرم  یلک  حور  هک  یلاح  رد  دندروآ ، شیپ  مدرم  زا  يا  هدع  يارب  يدایز  یهافر  تاناکما  دـنچ  ره 

هک يا  همشچ  .دنا  هدیسرن  هجیتن  هب  دننک  یم  ساسحا  زاب  دنسرب  هک  مه  يرگید  زیچ  ره  هب  دنـسرن ، نآ  هب  رگا  هک  دوب  يرگید  زیچ 
هللا ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح  هک  يزیچ  نامه  دوب ، هعماج  تابسانم  مامت  رد  ادخ  مکح  تیمکاح  دیـسر  یم  نآ  هب  دیاب  بالقنا 

، میهاوخ یم  هک  ار  يزیچ  نآ  ام  : » دندومرف دنداد و  رارق  مدرم  دوخ و  رظن  ّدم  هیلع » یلاعت 
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(1) ؛» میریذپب میناوت  یمن  هللا  تموکح  زج  ار  یتموکح  چیه  ام  ...دنک  تموکح  ام  رب  نآرق  میهاوخ  یم  ام  ...تسا  هللا  تموکح 

ریسم رد  ار  بالقنا  تورث ، تردق و  ياه  هتسه  دشر  ياتـسار  رد  دندرک و  یبرغ  شور  هب  هعـسوت  راتفرگ  ار  بالقنا  اه  تلود  رگا 
اریز دنشاب ، رکشتم  اه  نآ  زا  دندرک  بالقنا  هک  یمدرم  دنشاب  هتشادن  راظتنا  زگره  دنتخادنا ، سفن  زا  شا  هیلاع  فادها  هب  ندیـسر 
رارق یبرغ  گنهرف  لیذ  رد  ار  بالقنا  ًالمع  دندرک و  شومارف  ار  بالقنا  فادها  یلصا و  تیصخش  دوخ  تیریدم  ریسم  رد  اه  نآ 
يزیچ یمالسا ، بالقنا  طسوت  ناملسم  تلم  هتفر ي  تسد  زا  تیوه  هب  تشگزاب  زا  رگید  دش  یم  دیکأت  شور  نآ  رب  رگا  دنداد و 

يرگید زیچ  ره  هب  رگا  لاح  دوش ، یم  رهاظ  شا  یقیقح  فادـها  هب  ندیـسر  ساسا  رب  یمالـسا  بالقنا  تیـصخش  اریز  .دـنام  یمن 
بالقنا و تاذ  هک  تسا  مولعم  هتبلا  .تسا  هتفر  ولج  دوخ  تسکش  ریـسم  رد  بالقنا  ًالمع  دسرن ، شا  یقیقح  فادها  هب  یلو  دسرب 

.دنبات یمن  رب  ار  یلیمحت  نینچ  یبالقنا  مدرم 

هک تسا  نیا  لثم  دنـشاب ، هتـشاد  بالقنا  یقیقح  فادها  هب  رظن  یبرغ ، هافر  ءاروام  دـنناوتب  مدرم  هک  دـهاوخ  یم  يرایـشوه  رایـسب 
زا غاب و  نیا  رد  دییامرفب  تفگ : درکن ! توعد  يدـب  ياج  هب  ار  ام  درک  توعد  غاب  هب  ار  ام  هک  اقآ  نیا  دـننک ، رکف  دننیـشنب و  مدرم 

مدـمآ اج  نیا  هک  مدرک  يدـب  راک  نم  هن  و  دوب ، دـب  درک  توعد  ار  ام  اقآ  نیا  هک  ییاـج  هن  .دـیروخب  نآ  هزم ي  شوخ  ياـه  هویم 
هب ندیـسر  يارب  ترفاـسم  نیا  تقیقح  تسین  هجوـتم  هک  تسا  اـج  نآ  زا  وا  تلفغ  ما ! هفـالک  هک  تـسا  هدـش  هـچ  مـناد  یمن  یلو 

اب دوب و  بآ  همشچ ي 
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هجیتنرد هدـنام و  زاـب  یلـصا  دـصقم  زا  یلو  دراد  زیچ  همه  دـنیب  یم  رهاـظ  هب  ـالاح  یبرغ ، هعـسوت ي  يوس  هب  بـالقنا  ریـسم  رییغت 
نیا لثم  .تسا  هدمآ  هنحص  هب  همه  يداصتقا  یگنهرف و  یشزومآ و  تالکـشم  ناناوج ، داسف  هداوناخ ، ماظن  یناریو  اه ، یگدرـسفا 

.ندوب شرت  زا  ریغ  دشاب ، هتشاد  يا  هزم  ره  دشاب ، شرت  دیاب  هک  يا  هکرس  ای  بیـس ، زا  ریغ  دهدب  زیچ  همه  بیـس  تخرد  هک  تسا 
هدید ار  نآ  رهاظ  طقف  دنتخانش و  یمن  ار  برغ  تاذ  هک  نآ  تهج  هب  هتـساوخان و  يا  هدع  دروخب ؟ ار  نآ  تسا  رـضاح  یـسک  هچ 
نامه ِنارادفرط  .یمالسا  بالقنا  زا  ریغ  تسه  زیچ  همه  تاهج ، یـضعب  زا  الاح  هک  دندروآ  یمالـسا  بالقنا  رـس  رب  ییالب  دندوب ،

اب دنهد و  یم  رس  ار  یمالـسا  بالقنا  زا  روبع  يادن  الاح  يدنچ  زا  سپ  تسا ، یبرغ  فادها  اه  نآ  یلـصا  درکیور  نوچ  رکف  زرط 
يا هتـسوپ  یمالـسا  بالقنا  زا  دـناددصرد  دـننک و  یم  یلدـمه  ساسحا  دـنا  یمالـسا  ماظن  يزادـنارب  ددـص  رد  هک  ییاه  ناـیرج 
مینک دراو  تکلمم  تانوئـش  رد  شیپ  زا  شیب  ار  برغ  گنهرف  ام  رگا  هک  روصت  نیا  اب  دشاب ، برغ  شیاوتحم  مامت  هک  دـنرادهگن 

لواپچ ار  کلامم  هیقب ي  تسا  لاس  دص  راهچ  برغ  دـنلفاغ  اه  نیا  هک  یلاح  رد  .میوش  یم  رادروخرب  یبرغ  یگدـنز  تازایتما  زا 
تسا داضت  رد  اهروشک  ریاس  یلم  عفانم  اب  هک  هدرک  فیرعت  يروط  ار  دوخ  عفانم  مه  نونکا  مه  تسا و  هدیـسر  اج  نیا  هب  ات  هدرک 

.دنهاوخ یم  ناشدوخ  يارب  ار  ام  تروص  نیا  رد  و 

زا ار  ام  هاـگن  هنازرف  ریپ  نآ  هک  یلاـح  رد  مینیبب  ار  دوخ  دراد  اـم  زا  برغ  هک  یفیرعت  اـب  میتساوخ  هک  دـش  ادـیپ  اـج  نآ  زا  لاکـشا 
لصتم تیونعم  نامسآ  هب  ار  دوخ  ینیمز  یگدنز  ات  درک  دازآ  برغ  یگدنز  ياه  تیدودحم 
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همادا مدآ ، َملاع و  هب  کیئال  رالوکـس و  هاگن  زا  ادج  ار  دوخ  شزومآ  گنهرف و  تیونعم و  تلادـع و  اب  ار  دوخ  داصتقا  مینادرگ و 
، دنوش زاسمد  یمالسا  بالقنا  اب  دنناوت  یمن  یناسآ  هب  دنتسه  یبرغ  بدا  هب  بدأتم  هک  یفئاوط  صاخشا و  هک  تسا  تسرد  .میهد 

رییغت ار  تسایـس  يانبم  ات  هدمآ  یمالـسا  بالقنا  یلو  دننکب  لد  ملاع  نآ  زا  دـنناوت  یمن  یناسآ  هب  تسا و  برغ  ملاع  اه ، نآ  َملاع 
دوب ییادن  هب  خساپ  یمالـسا  بالقنا  مینک ، ققحتم  ار  یبرغ  ياه  شزرا  یبرغ ، خیرات  نیزاوم  قبط  رب  هک  میدرکن  بالقنا  ام  دـهد ،

.دیسر تلم  شوگ  هب  قح  فرط  زا  هک 

؟ يدام ای  یعیش  یبالقنا  ناریا ، بالقنا 

دیاب زیچ  هچ  اـم  هک  تسا  نآ  ثحب  رگید  هبنج ي  میـشاب ، دـیابن  زیچ  هچ  اـم  هک  نیا  دـش و  ضرع  ثحب  یبلـس  هبنج ي  اـج  نیا  اـت 
.میشاب

یم ار  نآ  هعیـش  هک  یمالـسا  اهتنم  دروآ ، دـیدپ  ار  نآ  مالـسا  ياه  ییاناوت  زا  یهاگآ  اب  یتلم  هک  تسا  یبالقنا  یمالـسا ، بـالقنا 
هتشاد خیرات  رد  هک  يروضح  رظن  زا  مه  و  يداقتعا ، ینابم  رظن  زا  مه  ار ، عیـشت  دیاب  یمالـسا  بالقنا  هاگیاج  اب  هطبار  رد  دسانش و 
هفیقـس هک  ینایرج  ءاروام  دـندش  هجوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  يا  هدـع  یخیرات  رظن  زا  .میـسانشب  تسا 
ربمایپ لیصا  هباحص ي  تسا و  يرگید  تبسن  کی  هفیقس ، ِمالـسا  اب  هسیاقم  رد  نآ  تبـسن  هک  تسه  یتقیقح  تسا ، هتخادرپ  نادب 

دنچ زج  مالـسلا  هیلع  یلع  هیـصوت ي  هب  اـنب  دـنچره  دنتـسویپ ، تقیقح  نآ  هب  رذاـبا  دادـقم و  ناملـس و  لـثم  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
ناسنا کی  عضوم  زا  رگا  اما  .دشن  ماجنا  افلخ  اب  یمیقتسم  لباقت  مارآ ، ضارتعا 
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نآ زا  تخانش و  ناوت  یم  یبوخ  هب  ار  مالسا  لصا  اب  هعیـش  رکفت  ِتبـسن  مینک ، لابند  ار  مالـسا  خیرات  ردص  ياه  نایرج  فرط  یب 
چیه رادـفرط  ادـتبا  مّلـسم  تسا ، رارقرب  نآ  فرط  ود  رد  هسلج  ود  منیبـب  موش و  يدجـسم  دراو  هدـنب  هک  نیا  لـثم  .درک  يرادـفرط 

يرگید زا  رتشیب  ود  نآ  زا  یکی  تقیقح  مدـید  مدینـش و  ًالماک  ار  ود  ره  ياه  فرح  هک  نیا  زا  دـعب  یلو  متـسین ، اـه  نآ  زا  مادـک 
مدش دـنم  هقالع  هک  يا  هسلج  نآ  هب  تبـسن  دـعب  هب  نیا  زا  تسا  نکمم  یتح  موش ، دـنم  هقالع  رتشیب  نآ  هب  هک  تسا  یعیبط  تسا ،

.دوبن راک  رد  یبصعت  مدرک  دروخرب  ود  نآ  اب  دازآ  يا  هسیاقم  رد  هک  ادتبا  رد  یلو  منک ، ادیپ  مه  یبصعت 

رد تقیقح  هک  دوب  ادـیپ  هیلوا  نایعیـش  يارب  تشاد و  یـساسا  شقن  نآ  رد  فاصنا  هک  تسا  يدورو  کـی  عیـشت  هب  نایعیـش  دورو 
.میتسه رادیاپ  دوخ  ندوب  هعیـش  رب  میا  هدش  اه  نآ  هنافـصنم ي  باختنا  هجوتم  نوچ  مه  ام  تسا و  مالـسلا  مهیلع  ربمایپ  هداوناخ ي 

رد یهانگ  لهج و  چیه  دنتـسه و  لماک  ِتراهط  ماقم  رد  مالـسا  رد  صاخ  هداوناخ ي  کی  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  نآرق  تاراشا 
هداوناـخ امـش  زا  تـسا  هدرک  هدارا  دـنوادخ  ینعی   (1) ؛» ْتیَبـلا َلـْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهللا  ُدـیُری  اـمَّنإ  : » دومرف .تسین  اـه  نآ 

ماما تیمکاح  ِعوضوم  دـش  هجوتم  دومن و  بیکرت  دـهاوش  ریاس  اب  درک و  لابند  ار  تاراشا  نیا  هعیـش  .دـیادزب  ار  یگدولآ  هنوگره 
.دریگ یم  رارق  یـسررب  دروم  یمالک  ثحابم  رد  نآ  عوضوم  هک  تفرگ ، يرـسرس  ار  نآ  دیابن  تسا و  یهلا  هدارا ي  ًاعقاو  موصعم 

موصعم ماما  تیمکاح  عوضوم  هب  مالسا  تشگرب  ياتسار  رد 
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ثیدح دروم  رد  ناش  همان  تیصو  زا  هحفص  نیلوا  رد  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  مالسا ، ناهج  نتفرگ  ناماس  رس و  تهج 
هب ندیسر  ینعی  فلتخم ؛» بهاذم  ناناملسم  هژیو  هب  تیرـشب  عیمج  رب  تسا  عطاق  تجح  فیرـش  ِثیدح  نیا  : » دنیامرف یم  نیلقث » »
ره رد  زورما  ام  رگا  مییوگب ؛ نایعیـش  ام  هک  تسین  يزیچ  دـهدب  ناماس  رـس و  ار  ناـهج  نآرق ، راـنک  رد  موصعم  ماـما  دـیاب  هک  نیا 

ینتفریذپ هعیش  نخس  دشاب ، رت  کیدزن  قیقحت  هب  اضف  هچره  مینک ، حرطم  ار  مالـسلا » مهیلع  تیبلا  لها  تیالو   » ِثحب یملع  لفحم 
هللا همحر  » یئابطابط همالع  رگید  يوحن  هب  ای  داد و  ماجنا  ریدـغلا  رد  هیلع » هللا  همحر  » ینیما موحرم  هک  يراـک  لـثم  دوب ، دـهاوخ  رت 
نآ یتقو  زا  دیوگب : رهزالا  سیئر  توتلَش »  » بانج هک  دومرف  حرطم  نازیملا »  » ریـسفت رد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  فراعم  هیلع »

ناشن نآرق  ریسفت  لد  رد  ار  یناشخرد  فراعم  نازیملا »  » .متخادرپ نآ  هب  مدرک و  لیطعت  ار  متاعلاطم  همه ي  دیسر  متسد  هب  ریـسفت 
.دنک یم  تماما  گنهرف  هجوتم  ار  اه  هشیدنا  یبوخ  هب  هک  هداد 

رتالاب تسا  یتقیقح  بلاط  هراومه  هعیـش  هک  تسا  نیا  تشاد  هجوت  نآ  هب  ناوت  یم  هعیـش  یخیرات  ریـس  رد  هک  يا  هتکن  نیلوا  سپ 
، یمالسا بالقنا  ندروآدیدپ  زا  وا  دصقم  رگا  هتشاد و  رظن  نآ  هب  هشیمه  دنا و  یضار  نآ  هب  یحطـس ، مدرم  هک  يدوجوم  عضو  زا 
زا رپ  ار  ناریا  ياـهرازاب  تشاد و  تـفن  زا  هـک  يروآ  ماسرـس  شورف  اـب  شتنطلـس  رخاوا  رد  هاـش  دوـب  يداـم  هاـفر  عوـضوم  ًاـفرص 
هک ار  يا  هقبط  دنتشاد  یعس  نایرابرد  هک  صوصخ  هب  دندرک ، یمن  رکف  یمالسا  بالقنا  هب  دیاب  مدرم  دوب  هدرک  یجراخ  ياهالاک 

لاس رد  تقو  تلود  یتح  دنهد ، رارق  هافر  رد  دوب  رتشیب  اه  نآ  رد  ضارتعا  ناکما 
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.درک هفاضا  ناملعم  قوقح  هب  يدایز  دصرد  دوب ، بالقنا  رد  ناملعم  شقن  هجوتم  هک  تهج  نآ  زا  یهاشنهاش  ماظن  تموکح  رخآ 
تـسد اه  نآ  زا  ناوتب  يدام  هافر  حرط  اـب  هک  دنتـسه  نآ  زا  رتـالاب  رایـسب  فادـها  نآ  هک  تسا  هتخود  رظن  یفادـها  هب  هعیـش  يرآ 

هعیش ي مه  تهج  نیمه  هب  هدرک و  یگدنز  تقیقح ، نآ  هب  يرادافو  اب  هعیش  .دوب  یـضار  نردم  ناهج  ِدوجوم  عضو  هب  تشادرب و 
.تسا هدشن  یگّرمزور  راتفرگ  تقو  چیه  یعقاو 

ییارگ نامرآ  یسانش و  تقیقح  هعیش ؛

راـتفرگ خـیرات  لوـط  رد  هک  نآ  زمر  تـسا و  ارگ  ناـمرآ  سانـش و  تـقیقح  ینیب ، عـقاو  نـیع  رد  هـک  تـسا  نآ  هعیـش  گرزب  رنه 
نیودت نیزورما  تروص  هب  ار  عوضوم  نیا  میناوتب  هچنانچ  تسا و  نآ  ییارگ  نامرآ  یـسانش و  تقیقح  هبنج ي  هدـشن ، یگّرمزور 

نالف اب  ای  هاش  نیدلارصان  اب  ًالعف  میتفگن  نایعیـش  ام  تقو  چیه  .میوش  یم  قفوم  نارود  داسف  زا  نامناناوج  تاجن  رد  یبوخ  هب  مینک 
ار دوخ  ياه  نامرآ  دـنت ، ياهدروخرب  زا  زیهرپ  ینیب و  عقاو  نیع  رد  هشیمه  میریگب ، دوخ  هب  ار  اه  نآ  گنر  میزاـسب و  لوغم  ناـخ 

.تسا هدوب  تموکح » رد  یتموکح   » هشیمه هعیش  دنیوگ  یم  تهج  نیمه  هب  میا ، هدرک  لابند 

تسا و هدنام  هدنز  ضوع  رد  یلو  تسا ، هداد  یناوارف  ياه  هتشک  هتشاد و  يدایز  اه ي  هنیزه  نایعیـش  يارب  یهاوخ  نامرآ  هچرگا 
هک يراتشک  تشک و  مرازه  کی  رگا  .دشاب  هتشادن  دوخ  يارب  یلاعتم  تیوه  چیه  هک  هدشن  هنامز  مضه  خیرات ، یب  ياه  ّتلم  لثم 

لیمحت هعیش  هب  خیرات  لوط  رد 
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ییانبریز قیقد ، قیمع ، یعیش ، ياه  تضهن  هشیمه  اریز  دوبن ، نآ  زا  مه  یمان  ًًالصا  زورما  دوب ، هدش  دراو  يرگید  ّتلم  هب  دنا  هدرک 
.یتاساسحا یمهَو و  ياه  نامرآ  هن  لوقعم و  یسدق و  ياه  نامرآ  هب  رظن  اب  مه  نآ  دندرک ، یم  لمع  هناهاوخ  نامرآ  و 

هک دندش  یم  هجوتم  دعب  دنتـشک ، یم  ار  اه  نآ  زا  يدایز  دادعت  و  دنا ؛ هدوب  ساره  رد  یعیـش  ياه  تضهن  زا  ًامومع  خیرات  ناراّبج 
ياه نادنز  نآ  اب  ار  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ترـضح  هک  دعب  دـندرک ، یم  دیهـش  نادـنز  رد  ار  ناش  ماما  .دـنا  هدربن  يا  هرهب  چـیه 

لپ رانک  زیمآریقحت  ار  ترـضح  كرابم  دسج  دنا ، هدش  شومارف  هعماج  رد  ترـضح  هک  نآ  دیما  هب  دندرک ، دیهـش  تدـملا  لیوط 
هزانج ي عییـشت  رد  هک  تسا  هاوگ  خـیرات  دـنربب ، ار  نآ  دـنیایب  تسا ، نایـضفار  ماـما  ِدـسج  نیا  دـندرک  مـالعا  دنتـشاذگ و  دادـغب 

هدرک دیهش  نادنز  رد  هک  ار  یماما  نامه  دنزرف  دندش  روبجم  دنتفرگن ، هجیتن  قیرط  نآ  زا  دندید  یتقو  .دش  لیطعت  دادغب  ترضح ،
نامه رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  یلو  .دنزادنیب  اه  مشچ  زا  ار  نایعیـش  ماما  هک  نآ  دیما  هب  دنهد ، رارق  دوخ  دهعیلو  دندوب ،

نآ هجوتم  اه  مشچ  همه ي  هک  دندرک  يراک  دنک ، یم  لابند  هعیـش  هک  ییاه  نامرآ  نامه  هب  هجوت  اب  يدـهع  تیالو  ِهاتوک  تّدـم 
(1) .تشگ رهاظ  شیپ  زا  شیب  هعیش  تیناقح  دش و  ترضح 

فذح رد  دنتـسناوتن  دنتفرگن و  هجیتن  زاب  .دننک  دیهـش  دندوب ، هدرک  نییعت  دهعیلو  ناونع  هب  هک  ینیع  رد  ار  ناشیا  دندش  روبجم  اذل 
.دنشاب قفوم  هعیش 
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هنوگره نودـب  ناریا  ِنایعیـش  دـیا  هدرک  نامگ  ایآ  میتسه ؟ خـیرات  ياجک  رد  نایعیـش  اـم  دـننک  رکف  دـنا  هدرک  تصرف  نازیزع  اـیآ 
اب ات  دنراد  دیما  دـننک و  یم  روصت  یبرغ  ياه  تسیژتارتسا  هک  يروط  نامه  دـنا ، هدرک  بالقنا  لاس 1357  رد  یخیرات ، هنیشیپ ي 

؟ دننک هلاحتسا  هتینردم  گنهرف  رد  ار  اه  نآ  دنهد و  تیوه  رییغت  ناریا  تلم  یناریا ، هعماج ي  ندرک  نویسازینردم  رتشیب  هچره 

دیاب هک  يا  هجیتن  هب  موصعم » یماما  تیمکاح   » اب زج  ناـهج  تسا  هجوتم  ینـالقع  یناـفرع و  لـیالد  ینآرق و  قیاـقح  قباـطم  هعیش 
تیمکاح گنهرف  لمحت  تسا و  عوضوم  نیا  زا  تلفغ  تهج  هب  دنا ، هدش  لحمـضم  هک  مه  اه  گنهرف  هیقب ي  دسر و  یمن  دسرب 

.تسا دوخ  ِبلق  لقع و  ياه  نامرآ  هب  ندرک  تشپ  دوخ و  هب  نداد  بیرف  عون  کی  موصعم  ریغ 

راد نادـیم  وا  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  تقیقح »  » هک تسا  هدرک  شـالت  هراومه  یگدـنز ، رد  قیاـقح  شقن  هب  هجوت  اـب  هعیش 
لصتم خیرات  ِینامرآ  تایح  نیرت  یلاع  هب  ار  وا  تایح  نونکا  مه  هکلب  دهد ، یم  تهج  وا  یگدنز  هب  اهنت  هن  یهجوت  نینچ  دشاب و 

َناَک ِْرمَْألا  اَذَِهل  ًارِظَْتنُم  َتاَم  ْنَم  : » دنیامرف یم  هطبار  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  .دزاس  یم  دـنم  هرهب  نآ  زا  دـنادرگ و  یم 
سکره ینعی   (1) ؛» ْفیَّسلِاب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْيَدَـی  َْنَیب  ِبِراَّضلا  َِهلِْزنَِمب  َناَک  َْلب  َال  ِهِطاَطُْـسف  ِیف  ِِمئاَْقلا  َعَم  َناَک  ْنَمَک 

نآ هاگ  همیخ  رد  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  ترـضح  رانک  رد  هک  تسا  یـسک  دـننام  دریمب ، دـشاب و  موصعم  ماما  تیمکاـح  رظتنم 
، هدوب ترضح 
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.تسا هدز  ریشمش  مالسا  تیمکاح  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رانک  رد  هک  تسا  یسک  هلزنم ي  هب  هکلب 

گرزب غورد  کی 

داتفه دیدحلا  یبا  نبا  لقن  هب  انب  هک  دنریذپب  ار  یـسک  تیمکاح  دنناوت  یم  هنوگچ  دنهدن  بیرف  ار  دوخ  بلق  لقع و  اه  ناسنا  رگا 
دناوت یمن  هک  تسا  نآ  هعیش  ییارگ  تقیقح  ینعم  .دش  یم  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا   (1) ؛» رَمُع َکَلََهل  ٌِّیلَع ، الَول  : » دیوگ یم  راب 

.دهد بیرف  ار  اه  نآ  دیوگب و  غورد  دوخ  بلق  لقع و  هب 

دنناوت یم  مه  ار  كروتاتآ »  » ياقآ دـنتفریذپ ، هدرک ، باختنا  ار  اه  نآ  هفیقـس  هک  ار  یئافلخ  تیمکاـح  هیکرت  ناملـسم  تلم  یتقو 
رد ناریا  مدرم  هک  یلاح  رد  .دنیامن  كاپ  اه  بلق  اه و  نهذ  زا  ار  وا  يزیتس  مالـسا  حور  هک  دشک  یم  لوط  اه  لاس  دـننک و  لمحت 

يرگ هلیح  همه  نآ  اب  مه  شدنزرف  دندرک ، سیروم  هریزج ي  هناور ي  هدماین  زونه  يردلق  همه  نآ  اب  ار  ناخاضر  هعیـش ، گنهرف 
نآ لابند  هب  بلق  لقع و  هک  دراد  رظن  هعماج  یـسایس  ماـظن  رد  يزیچ  هب  هراومه  هعیـش  نوچ  .تفر  يراوخ  تفخ و  اـب  تشاد ، هک 

.تسا موصعم  ماما  تیمکاح  نآ  تسا و 

هب رظن  هعیـش  نوچ  دـننک ، ظفح  ار  وا  ات  داد  رارق  داوس  یب  ِناخاضر  رانک  رد  ار  نارکفنـشور  نیرت  يوق  ناتـسلگنا  تلود  هک  نیا  اب 
.دادن يا  هجیتن  چیه  یغورف » یلعدمحم   » و شاترومیت »  » لاثما ياه  شالت  دراد ، رگید  ییاج 

45 ص :

ص 303. ج 8 ،  ریدغلا ، ینیما ، همالع  - 1

یبرغ ملاع  زا  تفر  نورب  یمالسا ، www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 56 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14813/AKS BARNAMEH/#content_note_45_1
http://www.ghaemiyeh.com


، ّتلم نآ  یلو  دـیآ ، یم  رد  هتینردـم  گنهرف  گنر  هب  یتحار  هب  دـشاب ، هتـشادن  یهلا  یـسدق و  یتیوه  یتّلم  رگا  هک  تسا  تسرد 
.دنتسین تیبلا  لها  نایعیش 

ار مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف ي  یلِگ  هناـخ ي  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  تلحر  زا  دـعب  ییادز  سدـقت  ياـغوغ  نآ  رد  هعیش 
يدرف روما  رد  تیمکاح  ناکما  موصعم  ریغ  هک  دریذـپب  ار  گرزب  غورد  نیا  تساوخن  اریز  .ار  هیواعم  زبس  خاک  هن  دـید ، تقیقح » »

رد دوش  یم  هجوتم  دنک  یم  عوجر  هک  دوخ  هب  دشاب ، هتشاد  فالتخا  تنس  لها  اب  هک  نآ  زا  لبق  هعیـش  .دراد  ار  هعماج  یعامتجا  و 
.دریذپب ار  موصعم  زج  دناوت  یمن  دوخ  ناج  قمع 

، دـنکن زواجت  روشک  هب  یـسک  هک  دوب  ّدـح  نآ  رد  اه  نآ  شقن  دـندوب و  روشک  يارب  رادزرم  ّدـح  رد  اه  تلود  هک  ییاه  نامز  نآ 
املع ییامنهار  هب  موصعم و  ناماما  رظن  ساسارب  شدوخ  دریگ ، تسد  هب  ار  تموکح  دنیبب  زاین  یـساسا  روط  هب  هک  نآ  نودـب  هعیش 

، يرادزرم رب  هوالع  دندرک و  ادـیپ  يرتشیب  رادـتقا  اه  تلود  هک  ینامز  زا  یلو  درک ، یم  یط  ار  دوخ  یعامتجا  يدرف و  روما  اهقف  و 
ماـما ترـضح  هک  ینعم  نآ  هب  هـیقف ، تیـالو  هـک  دـش  نآ  هعیـش  یلک  هدارا ي  دـنتفرگ ، تـسد  هـب  ار  هدـمآ  شیپ  یعاـمتجا  روـما 
ِتبیغ نامز  رد  دـیاب  هک  هعیـش  داقتعا  ياتـسار  رد  هک  دوب  اج  نیا  .دوش  نادـیم  دراو  دـندرک ، حرط  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ
هعیـش هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  اه  نیا  همه ي  .دش  حرط  هیقف » تیالو   » عوضوم دـشاب ، مکاح  ناماما  نامه  هشیدـنا ي  موصعم ، ماما 

دوخ سدقم  ياه  نامرآ  زا  تروص  نآ  رد  اریز  هتفریذپن ، مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  تیمکاح  نودب  ار  زور  کی  شخیرات  لوط  رد 
.دنام یم  زاب  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد 
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میوش یمن  ور  هبور  ینارحب  نینچ  اب  زگره  دریگ ، رارق  ام  ناناوج  رظنم  رد  دراد ، دیکأت  اه  نآ  رب  هعیش  هک  یسدقم  ياه  نامرآ  رگا 
مهیلع تیبـلا  لـها  هب  تبحم  ادـخ و  اـب  سنُا  ینعی  شا  یلـصا  نطو  ياوه  رد  ناوـج  لد  .دـنیور  هبور  نآ  اـب  یبرغ  ياـهروشک  هک 
یلسن اب  تعرس  هب  دنکن ، توعد  برغ  گنهرف  هب  ار  ام  هک  دریگ  لکش  يروط  هعماج  یشزومآ  یـسایس و  رتسب  رگا  .تسا  مالـسلا 
تحت ار  هعیـش  ناناوج  تاغیلبت ، موجه  رگا  تهج  نیمه  هب  .تسا  یهلا  ياه  شزرا  یمالـسا و  ماظن  هب  راداـفو  هک  میوش  یم  وربور 

نطو ياوـه  رد  یعیـش  ناوـج  لد  نوـچ  درادـهگن ، اـضف  نآ  رد  هشیمه  يارب  ار  اـه  نآ  دـناوت  یمن  داد ، رارق  یبرغ  یگدـنز  ریثأـت 
هجیتن یلو  درادرب ، ام  نانز  رس  زا  ار  رداچ  تساوخ  یم  رابجا  اب  ناخاضر  .تسین  انـشآان  نآ  هب  تبـسن  مه  نادنچ  هک  تسا  يرگید 

هب مدرم  درک ، شکورف  هتینردم » لاصیتسا   » هک نیمه  رگید  ترابع  هب  .دنتشگرب  دنتخانـش  یم  هک  یگنهرف  هب  تلم  هرابود  تفرگن ،
هک يروط  هب  دش ، یثنخ  دندوب ، هداد  ماجنا  لاس  تسیب  تّدـم  رد  تیناحور  دـض  رب  هک  یتاغیلبت  مامت  و  دـندومن ؛ تشگرب  بهذـم 

هتبلا .دـندروآ  تـسد  هـب  ار  سلجم  لوا  يأر  نارهت  رد  ناـشیا  دــنداد و  ماـجنا  ار  هقباـس  یب  لابقتــسا  نآ  یناـشاک  هللا  تـیآ  يارب 
نهذ دندرک  یعـس  هاشاضر ، دمحم  ات  ریگب  نویّلم  زا  دنتـسشنن ، راکیب  دنیوج ، یم  ندش  یبرغ  هچره  رد  ار  یگدـنز  هک  ناگدزبرغ 

یلاعت هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  یتقو  همه  نیا  اب  یلو  دـننک ، بارخ  نید  نیناوق  تیمکاـح  تیناـحور و  هب  تبـسن  ار  اـم  ياـه  ناوج 
میژر هک  يروط  هب  تساخ ، اپ  هب  دوخ  یهلا  دهع  رب  يرادیاپ  ياتسار  رد  ّتلم  دندمآ ، نادیم  هب  ياه 1341 و 1342  لاس  رد  هیلع »

روتسد نازابرس  هب  لاس 42  دادرخ  هدزناپ  رد  یهاشنهاش 
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هک نیمه  زاب  .دندیـشک و  نوخ  كاخ و  هب  ار  تلم  دـنوش و  دیهـش  تقو  نامه  هک  دـننک  کیلـش  الاب  هب  هنیـس  زا  مدرم  هب  دوب  هداد 
ناشیا لابقتـسا  هب  هک  دوب  تیعمج  لیـس  دـندرک ، دازآ  نادـنز  زا  ار  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  درک و  شکورف  لاـصیتسا 
یتحار هب  ام  ناوج  دنراذگن  ات  تسا  هدرک  لاغشا  یگنهرف  لاصیتسا  هوحن  کی  ار  روشک  یگنهرف  ياضف  مه  رضاح  لاح  رد  .دنتفر 

دنتسه و يرگید  زیچ  میرگنب  دنا ، هتفرگ  دوخ  هب  یگنهرف  لاصیتسا  رثا  رد  هک  يرهاوظ  ءاروام  ار ، ناناوج  رگا  یلو  دریگب ، میمصت 
هتفرگ دوخ  هب  ناوج  هک  يرهاظ  نیا  يربهر ، مظعم  ماقم  ریبعت  هب  .دنـشاب  یمالـسا  بالقنا  زابرـس  دـنناوت  یم  هک  دـنوش  یم  ینامه 
تـسد رد  تلم  تاجن  دیلک  و  دیهد .»!؟ یمن  متاجن  ارچ  مور ، یم  نیب  زا  مراد  دـیبایرد  ارم  : » دـیوگ یم  دراد  تسا ؛ هثاغتـسا »  » کی

رد ار  بالقنا  میهاوخن  مینکن و  رظن  یمالسا  بالقنا  هب  یگدز  برغ  هاگن  اب  هک  یطرش  هب  تسا ، یمالـسا  بالقنا  عیـشت و  گنهرف 
.دش ماجنا  اه  نارود  یضعب  رد  يّدح  ات  هک  يراک  میهد ، رارق  برغ  گنهرف  لیذ 

ملظ و ياه  نارود  گنر  مه  تهج  نیمه  هب  تسا ، هدرکن  ادج  موصعم »  » ماما مان  هب  یتقیقح  زا  ار  دوخ  مه  زور  کی  هعیـش »  » حور
بقع نپاژ  زا  میتساوخ  دش و  شومارف  يّدح  ات  عوضوم  نیا  هلاس  تشه  سدـقم  عافد  زا  دـعب  نوچ  تسا و  هتفرگن  دوخ  هب  ار  داسف 

.درب هیشاح  هب  ار  ام  ییارگ  تقیقح  حور  یگدز ، لمع  میداتفا و  بقع  عیشت  زا  میتفین ،

هب ار  اـه  نآ  نوچ  تفگ : دـیاب  دنتـسین ؟ یهلا  ياـه  ناـمرآ  هب  هجوت  ِنادـیم  رد  هعیـش  ناـناوج  نونکا  مه  ارچ  دـش  لاؤـس  رگا  سپ 
رد ار  بالقنا  ام  .برغ  زا  يرود  نآ و  ندمت  یمالسا و  بالقنا  هب  هن  میدناوخ و  رگید  ياهاج 
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هب ام  .میدرک  کیدزن  هتینردـم  گنهرف  هب  ار  نآ  تهج  هاـگآدوخان  میتشادـن و  هگن  تسا  عیـشت  حور  ناـمه  هک  شا  یلـصا  تیوه 
.میتشگ لصأتسم  هتفرگ و  هلصاف  بالقنا  فادها  زا  میدش ، کیدزن  هتینردم  هب  هک  يا  هزادنا 

ریدغ همادا ي  یمالسا ؛ بالقنا 

هدرک ادیپ  همادا  نانچمه  مایپ  نیا  و  دشاب » مکاح  موصعم  ماما  دیاب  ، » مالـسا همادا ي  ياتـسار  رد  هک  دوب  نیا  ریدغ »  » رد ادخ  نخس 
« ینید تموکح  ، » تبیغ نامز  رد  نآ  همادا ي  هک  تسا  گنهرف  کی  عورـش  ریدـغ ، سپ  .تشگرهاظ  یمالـسا  بالقنا  بلاق  رد  ات 

.دنک مکاح  ار  موصعم  ناماما  هریس ي  نخس و  دراد  یعس  هک  تسا 

رب نویناحور  دـیدرک ، یم  هظحالم  هک  ار  ییاتـسور  رهـش و  ره  اـم ، هتـشذگ ي  خـیرات  لوط  رد  مدرک ، ضرع  ًـالبق  هک  روط  ناـمه 
دندرک و یم  اضما  رهم و  دنتـشون و  یم  هلابق  دنـس و  مه  دندرک ، یم  تیریدم  ار  مدرم  یـسایس  یعامتجا و  روما  ادخ ، مکح  ساسا 

ضبن هصـالخ  دـندومن و  یم  يزیر  هماـنرب  مدرم ، تروشم  اـب  اتـسور  رهـش و  هداـج ي  يارب  مه  دـندناوخ و  یم  دـقع  هبطخ ي  مه 
ناـمه ـالاح  تفرگ ، ار  یناـحور  ياـج  دـمآ و  هرادا  یتـقو  ریخا  هلاـس ي  تسیود  رد  .دوـب  نید  تسد  رد  یلک  تیادـه  عاـمتجا و 
تروص یمالسا ، بالقناو  دوشن  جراخ  ینید  تهج  زا  روما  هرادا ي  ات  دریگ  تسد  هب  ار  روشک  روما  یلصا  تیلوئسم  دیاب  یناحور 

.عامتجا روما  هرادا ي  تهج  تسا  موصعم  ماما  مکح  تیمکاح  يزورما 
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زرط ود  نیا  لباقت  دشاب ، موصعم  تسین  مزال  یمالـسا  هعماج ي  مکاح  هک  دش  حرطم  ریدغ  لباقم  رد  يرکفت  زرط  مالـسا  ردص  زا 
رکف زرط  ود  لاح  ره  رد  یهاـشنهاش ، ماـظن  اـی  و  مسیرالوکـس »  » هچ میراذـگب ، هفیقـس »  » ار نآ  مسا  هچ  دراد ، همادا  ناـنچمه  رکف 

همه ي دیاب  دشابن ؛ یصقان  روضح  ناملسم  ِناسنا  یگدنز  رد  نید  روضح  میهاوخب  رگا  تسا  دقتعم  هعیش  .ینیب  ناهج  ود  اب  تسا ؛
هللا ناوضر  » ینیمخ ماما  دربب ، ار  مزـال  هرمث ي  دوخ  يراد  نید  زا  هعماـج  اـت  دور  ولج  نید  تیادـه  تحت  يدرف  یعاـمتجا و  ماـظن 

رد نآرق  .دوشن  رهاظ  ناناملـسم  یگدنز  هنحـص ي  رد  صقان  یتروص  هب  نید  ات  دندمآ  هنحـص  هب  يا  هدـیقع  نینچ  ساسارب  هیلع ،»
ٍضْعَِبب ُرُفْکَنَو  ٍضْعَِبب  ُنِمُْؤن  َنُولوُقیَو  ِِهلُـسُرَو  ِهّللا  َْنَیب  ْاوـُقِّرَُفی  نَأ  َنوُدـیُِریَو  ِِهلُـسُرَو  ِهّللاـِب  َنوُرُفْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  اتـسار  نیا 

شناربمایپ ادخ و  هب  هک  یناسک   (1) ؛» اًنیِهُّم ًاباَذَع  َنیِِرفاَْکِلل  اَنْدَتْعَأَو  اقَح  َنوُِرفاَْکلا  ُمُه  َِکَئلْوُأ  ًالِیبَس  َِکلَذ  َْنَیب  ْاوُذِخَّتَی  نَأ  َنوُدیُِریَو 
میراد نامیا  نید  تاروتسد  زا  یضعب  هب  ام  دنیوگ  یم  دنزادنا و  ییادج  وا  ناربمایپ  ادخ و  مایپ  نایم  دنهاوخ  یم  دنزرو و  یم  رفک 
رایتخا دوخ  يارب  ار  یموس  هار  نید ، ياه  تمسق  زا  یضعب  راکنا  یـضعب و  هب  نامیا  نیب  دنهاوخ  یم  میریذپ و  یمن  ار  یـضعب  هب  و 

.میا هدرک  هدامآ  روآ  تفخ  یباذع  نارفاک  يارب  ام  دنرفاک و  تقیقح  رد  نانآ  دننک ،

تسا و ربمایپ  ادخ و  هب  رفک  هوحن  کی  دشن  مکاح  یگدنز  يایاوز  همه ي  رد  نید  همه ي  رگا  دراد  دیکأت  تایآ  نیا  رد  دـنوادخ 
.دش دهاوخ  باذع  هب  رجنم 
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نآ رد  الاح  دـشاب ، هتـشاد  روضح  یگدـنز  داعبا  همه ي  رد  هتفر  مه  يور  نید  هک  دـشاب  يروط  طیارـش  تسا  نکمم  ناـمز  کـی 
روط کی  مه  ناتسودنه  هاشداپ  دنک و  یم  بحاصت  رون  يایرد  رون و  هوک  رهاوج و  يرادقم  ناتـسودنه  هاشداپ  زا  هاشردان  طیارش 

يرگید لکـش  تلود  تقو  کی  اما  .دـشاب  هعماج  ینید  تایح  عنام  هک  تسین  يزیچ  اه  نیا  دـنک ، یم  لمع  نامکاح  ریاس  اب  رگید 
رب دریگب ، تایلام  دنزب ، رانک  ار  یهلا  ماکحا  زا  یـضعب  دـهاوخ  یم  دـنک و  یم  تلاخد  هعماج  روما  رد  عقاو  هب  دریگ و  یم  دوخ  هب 

ماجنا نایرابرد  وا و  رظن  اب  روما  دـشاب و  هاـشداپ  صخـش  ناـمرف  تحت  روما  نیا  همه ي  و  دـنک و ...  تراـظن  ـالاک  جورخ  دورو و 
دنام یم  هنحص  رد  صقان  تروص  هب  نید  دنیایب  هاتوک  ناناملسم  رگا  طیارـش  نیا  رد  دور ، اوزنا  رد  یهلا  ماکحا  نید و  رظن  دریگ و 

ار روشک  کی  تسپ  زایتما  هک  دهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  هاش  .دنهد  همادا  ار  دوخ  يرادنید  نید ، داعبا  زا  یضعب  اب  دنوش  یم  روبجم  و 
وکابنت تشک  زایتما  هاش  ای  دشکب و  هداج  مدرم  ياه  نیمز  زا  ینیمز  ره  رد  دشاب  هتشاد  قح  مه  صخـش  نآ  دهدب و  یگنرف  کی  هب 

تحت دـیاب  اـه  ناـسنا  تشونرـس  هک  یلاـح  رد  .تلم  تشونرـس  رب  هاـش  رظن  ندوب  مکاـح  ینعی  نیا  دـهدب ، تساوخ  سکره  هب  ار 
یطیارـش نینچ  رد  دـنرورپب ، ماکحا  نآ  تحت  درذـگب و  ناشروما  ناشراگدرورپ  مکح  ساسارب  ات  دـشاب  اه  ناسنا  قلاخ  تیمکاح 

مولعم ات  دنادرگرب  مالـسا  هب  دنریگب  مالـسا  زا  دنتـساوخ  یم  هک  ار  يداعبا  نآ  دنک  شالت  دیایب و  هنحـص  هب  یمالـسا  بالقنا  دـیاب 
موصعم ناماما  ربمایپ و  تنس  هریس و  قیرط  زا  مه  نآ  مالسا  تیمکاح  زج  يزیچ  یمالسا  هعماج ي  رد  دوش  یمن  هجو  چیه  هب  دوش 

.دنک تموکح  مالسلا ، مهیلع 
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؟ دشن هتفریذپ  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف ي  نخس  ارچ 

هک یناشخرد  جیاتن  نآ  هب  ناناملسم  هک  دش  بجوم  عامتجا ، روما  همه ي  رب  مالـسا  تیمکاح  عوضوم  زا  مالـسا  ناهج  تلفغ  راثآ 
رد دننکن و  يریگ  میمـصت  دیاش  دـیاب و  هک  روط  نآ  خـیرات  فطع  ياه  هطقن  رد  و  دنـسرن ، دنـسرب ، دنتـسناوت  یم  مالـسا  قیرط  زا 

تلحر زا  دعب  لاس  یتقو 25  هلمج  زا  .دوش  هدیشک  فارحنا  هب  هکلب  دنکن  تکرح  شا  یلـصا  فادها  يوس  هب  هعماج  اهنت  هن  هجیتن 
فیعـضت ار  ماما  لمج »  » گنج نایرج  اب  هشیاع  دش ، مکاح  مالـسلا  هیلع  یلع  ینعی  موصعم  یماما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

یلص ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  ناناملـسم  نیمه  اما  دنتفرگ ، رارق  وا  ریثأت  تحت  دنتـسناد  یمن  ار  ریدغ  ینعم  هک  مه  یمدرم  درک و 
تیمکاح ریدـغ و  هب  تشگرب  اب  هطبار  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاـف ي  داهنـشیپ  هفیقـس ، قیرط  زا  تیمکاـح  حرط  هلآ و  هیلع و  هللا 

.دنتفریذپن ار  مالسلا  هیلع  یلع 

ترـضح اب  گنج  تهج  ار  مدرم  تشاذگ و  تفلاخم  يانب  هشیاع  دـنتفرگ  رارق  تموکح  سأر  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یتقو 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  یتقو  هک  دـنداد  ناشن  يرادافو  دوخ  زا  مه  نانچنآ  دـنتفریذپ ! يا  هدـع  هرخـألاب  درک و  توعد 

یم یکی  دندز ، یم  ار  رتش  ياپ  کی  هک  نیمه  دوشب ، مامت  راک  ات  دینک  عطق  دوب - نآ  راوس  هشیاع  هک   - ار يرتش  ياهاپ  دـندومرف :
دنوشب هتـشک  دندوب  رـضاح  تفر ، یم  رتش  نت  ریز  رگید  یکی  دـندناسر ، یم  لتق  هب  ار  درف  نآ  دـنکن ، طوقـس  ات  رتش  نت  ریز  تفر 

همطاف ي درک و  یم  داهنشیپ  ار  یگنهرف  هچ  هشیاع  دیسرپب  دوخ  زا  .دندرک  تیعبت  هشیاع  زا  روط  نیا  دنکن ، طوقس  هشیاع  رتش  یلو 
همطاف ي هک  دوب  نیا  زج  ایآ  دندرک ؟ در  ار  يرگید  فرح  دنتفریذپ و  ار  یکی  فرح  هک  ار  یگنهرف  هچ  مالسلا  اهیلع  ارهز 
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هب ار  نیمز  هک  ار  یتیمکاح  نینچ  ینعم  اه  نآ  هک  یلاح  رد  درک  یم  توعد  موصعم  یماما  تیمکاح  هب  ار  اه  نآمالسلا  اهیلع  ارهز 
نیا زا  مسیرالوکـس  .دندیمهف  یم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـسمه  هب  مارتحا  یلو  دندیمهف ، یمن  دنک  لصتم  تیونعم  نامـسآ 
روما دیایب  راک  ِرس  عطاق  ِگنرز  مدآ  کی  رگا  راک !؟ هچ  میهاوخ  یم  موصعم  ماما  : » دیوگ یم  دنک ، زاب  ار  دوخ  ياج  دناوت  یم  اج 

هچ سپ  میشیدنیب ، تیونعم  تلادع و  هب  میشاب و  دوخ  زرم  يور  ام  دهاوخ  یم  مالسلا  هیلع  یلع  .درذگ  یم  وا  تیریدم  قیرط  زا  ام 
ربت اب  دندرم ؛ یتقو  هک  دندش  رادـلوپ  ردـق  نیا  لوا ، هفیلخ ي  نامز  رد  ریبز ، هحلط و  هک  دـیراد  عالطا  ًامتح  میوش ؟ دـنمتورث  عقوم 

ار اهزیچ  یلیخ  دیاب  دهاوخب ، موصعم  ماما  هک  یتلم  دریذپب ؟ ار  موصعم  ماما  دناوت  یم  تلم  نیا  ایآ  دـندرک ! تمـسق  ار  ناشیاهالط 
.دشاب هتشاذگ  اپ  ریز 

زا هافر  بالقنا ، نامرآ  دیـسرپ  دوخ  زا  دـیاب  لاح  تسا ، موصعم  ماما  تیمکاح  سنج  زا  یمالـسا  بالقنا  تاذ  میـشاب  هجوتم  یتقو 
ناسنا تیونعم ، تلادـع و  قیرط  زا  هک  يرتسب  روهظ  يارب  تسا  ادـخ  مکح  ندرک  يراج  بالقنا  نامرآ  ای  تسا  ینپاژ  هافر  سنج 

؟ دننک هشیپ  ار  ادخ  یگدنب  دنناوتب  اه 

یلاعت هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح  نانخس  هب  میریگب و  رظن  رد  ار  بالقنا  یخیرات  هاگیاج  رگا  هک  تسا  نآ  هدنب  یلصا  ضرع 
يداصتقا یشزومآ ، یسایس ، ماظن  رد  ادخ  مکح  ندرک  يراج  یمالسا  بالقنا  یلصا  فده  هک  میوش  یم  هجوتم  مینک  هجوت  هیلع »

نیا دصقم  تسین ، دصقم  یمالسا ، میژر  ندوب  ِدرجم  : » دنیامرف یم  اتسار  نیا  رد  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  .تسا  هعماج 
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(1)« دنک تموکح  مالسا  یمالسا ، تموکح  رد  هک  تسا 

ناـسنا یلـصا  دـصقم  یتـقو  .دوب  یبـلطم  نینچ  دـندش  بـالقنا  قـقحت  بجوـم  دـندمآ و  نادـیم  هب  هک  ییاـه  نآ  یلـصا  هزیگنا ي 
هزیگنا دوش  یم  هتفگ  یتقو  .دوش  یم  لمحتم  مه  ار  نآ  یناج  یلام و  ياه  هنیزه  دصقم  نیا  هب  ندیـسر  يارب  دـشاب ، قح  تیمکاح 

همه ي رد  رای ، لامج  دـنهاوخ  یم  مالـسا  قشاع  ِناناملـسم  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  تسا ، قح  تیمکاح  یمالـسا  بالقنا  داـجیا  ي 
ات دندش  بالقنا  دراو  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  رانک  رد  هک  ییاه  نآ  همه ي  دـنچره  دوش ، رهاظ  ناهج  مالـسا و  يایند 

نیا تقو  ره  تهج  نیمه  هب  .دنتـشادن  رظن  تسا - یمالـسا  بالقنا  حور  هک  كرـش - یفن  دـیحوت و  هب  دـندید و  یمن  ار  اهاج  نیا 
ياپ بالقنا  یتیریدـم  ماـظن  زا  ییاـه  هنحـص  هب  دـندوب  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ماـما راـنک  بـالقنا  رد  هک  یناـسک  ناونع  هب  دارفا 

، دمآ ولج  هچره  هک  دوب  بالقنا  يدـیحوت  حور  تهج  هب  مه  فرط  نآ  زا  هتبلا  دـندرک و  تسرد  لکـشم  بالقنا  يارب  دـندراذگ ،
يرآ دروخ » یم  ار  دوخ  نادـنزرف  بالقنا   » دوش هتفگ  هک  نآ  اب  دـنک  یم  قرف  رایـسب  نیا  دـندرک و  شزیر  دارفا  نیمه  زا  يا  هدـع 

نویبالقنا هک  تسا  مولعم  دنرادن ، داقتعا  بالقنا  فادـها  هب  هک  دـتفیب  یناسک  تسد  راک  دوش و  جراخ  دوخ  لوصا  زا  بالقنا  رگا 
تـسناوتن هک  سکره  دوب ، سکعرب  عوضوم  بالقنا ، يدیحوت  حور  تهج  هب  یمالـسا  بالقنا  رد  اما  .دننک  یم  فذـح  ار  یلـصا 

ریـسم هب  صلخم  ناناوج  زا  دیدج  ياه  شیور  اب  بالقنا  دش و  فذـح  تشاد ، تیـصخش  شیک  حالطـصا  هب  دـنک و  یفن  ار  دوخ 
روضح همادا ي  تهج  هب  هک  یتالکشم  زا  داد و  همادا  دوخ 
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.دادن هار  دوخ  هب  یساره  دمآ ، شیپ  دننک ، گنهامه  ار  دوخ  بالقنا  يدیحوت  حور  اب  دنتساوخن  هک  يدارفا 

بالقنا دوجو  تهج  هب  تالکشم  مینکن  نامگ  مینک و  لیلحت  تسرد  ار  هدمآ  شیپ  تالکشم  هشیر ي  میناوتب  هک  تسا  نآ  هدمع 
- دـنرادافو بالقنا  هب  هک  ییاه  نآ  یتح  يرایـسب -  ناور  حور و  رد  ناـهنپ  ِیگدز  برغ  عون  کـی  زونه  يرآ  .تسا  هدـمآ  دـیدپ 

لکـشم هب  دوشن و  عوجر  نآ  يدیحوت  ياه  لح  هار  بالقنا و  هب  تسا  هتـسیاش  هک  روط  نآ  ات  دوش  یم  بجوم  رما  نیمه  تسه و 
ْاُونَمآ َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهّللا  : » تسا هداد  هدـعو  دـنراد  رارق  حیحـص  ریـسم  رد  هک  ینینمؤم  هب  دـنوادخ  هک  دـییامرفن  شومارف  یلو  .میتـفیب 

تیادـه رون  يوس  هب  جراخ و  تاملظ  زا  ار  اه  نآ  تسا ، نینمؤم  تسرپرـس  یلو و  دـنوادخ   (1) ؛» ِرُوُّنلا َیلِإ  ِتاَُملُّظلا  َنِّم  مُهُجِرُْخی 
.دنک یم 

اه يدوخ  ریغ  اه و  يدوخ 

ياه شزیر  ینعم  ًالوا : ات  میجنـسب ، شا  يدـیحوت  فدـه  هب  تبـسن  ار  نآ  هاگیاج  مینک و  یناوخزاب  ار  بـالقنا  دوجوم  عضو  دـیاب 
ناـمدوخ ناـهنپ  یگدز  برغ  يدـیحوت و  حور  زا  تلفغ  رد  ار  تالکـشم  هاـگیاج  ًاـیناث : .مـینک  كرد  یتـسرد  هـب  نآ  رد  ار  دارفا 

ات دـندرک  نییبت  بالقنا  هب  تبـسن  ار  يدوخ  ریغ  يدوخ و  عوضوم  هطبار  نیمه  رد  یلاعت » هللا  هظفح  » بالقنا مظعم  ربهر  .میـسانشب 
: دندومرف .بالقنا  تهج  هب  ای  تسا  اه  يدوخ  ریغ  طسوت  هدمآ  شیپ  تالکشم  هشیر ي  میمهفب 
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 - یقیقح تروص  هب  مدرم  يارب  دراد ؛ تدارا  ماما  هب  دپت ؛ یم  بالقنا  يارب  شلد  دپت ؛ یم  مالـسا  يارب  شلد  هک  تسا  نآ  يدوخ  »
هناگیب يارب  شلد  دریگ ؛ یم  هناگیب  زا  ار  شروتسد  هک  تسا  یسک  يدوخ  ریغ  تسیک ؟ يدوخ  ریغ  .تسا  لئاق  مارتحا  ییاعّدا - هن 

اب هناتـسود  هطبار ي  داجیا  رکف  رد  بالقنا  لیاوا  زا  هک  تسا  یـسک  نآ  يدوخ  ریغ  .دپت  یم  اکیرما  نتـشگرب  يارب  شلد  دـپت ؛ یم 
اما دـش ؛ یمن  تحاران  درک ، یم  تناها  ماما  هب  یـسک  دومن ! یم  هقالع  راهظا  اکیرما  يارب  اما  درک ؛ یم  تناها  ماـما  هب  .دوب  اـکیرما 

(1) «. دنا هبیرغ  اه  نیا  دش ! یم  تحاران  درک ، یم  تناها  اه  نآ  ناتسدمه  ای  زرم  زا  نوریب  نانمشد  هب  یسک  رگا 

یتالکـشم بجوم  نونکات  تشادن و  یگنهامه  بالقنا  حور  اب  یلو  داد  اج  بالقنا  تسوپ  ریز  رد  ار  دوخ  هک  ییاه  ههبج  زا  یکی 
ناهنپ ِیگدز  برغ  حور  تهج  هب  یبهذم ، رهاظ  نیع  رد  هک  دندوب  اه  يا  هیتّجح  دوش ، یم  هدنیآ  رد  ای  تسا و  هدـش  بالقنا  يارب 

هب تبـسن  دنتـسناد و  یم  يدرف  يرما  ار  بهذـم  اـه  نیا  دنداتـسیا ، بـالقنا  لـباقم  لوا  زا  دنتـشاد ، دوـخ  اـب  هـک  یتیفارـشا  ناـش و 
یلاعت هللا  لجع  رمالا  بحاص  ترـضح  دـیاب  هک  نآ  شـشوپ  ریز  ار  تیـساسح  مدـع  نیا  دـندوبن و  ساسح  یهلا  ماکحا  تیمکاـح 

، دشابن ای  دشاب  هعماج  تشونرـس  رب  مکاح  هاش  دوبن  مهم  ناشیارب  ًالمع  دـندرک ، یم  هیجوت  دـننک ، رارقرب  ار  تلادـع  دـنیایب و  هجرف 
لوق هب  .مناوخب  مه  زامن  مورب ، مه  اپورا  مشاـب ، هتـشاد  ار  یگدـنز  نیرتهب  منزب ، ار  متاوارک  نم  هک  نیا  ینعی  مالـسا  دـندوب  دـقتعم 

، نایرج نیا  تسا »! هدرکن  یقرف  ام  يارب  میناوخ ، یم  زامن  مه  توقای  نامز  رد  میدـناوخ ، یم  زامن  توغاط  نامز  رد  ام  « ؛ ناشدوخ
يزیچ
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هللا ناوضر  » ینیمخ ماما  .تسا  هدرک  ینس  هعیش و  نیب  فالتخا  هلیـسو ي  رتشیب  ار  ریدغ  دمهف ، یمن  ار  ریدغ  یخیرات  روضح  مان  هب 
توکس رد  هک  زورید  ياه  یتیالو  ...دندوب  هدرک  مارح  ار  هزرابم  اه  يا  هیتجح  زورید  : » دنیامرف یم  اه  نآ  اب  هطبار  رد  هیلع » یلاعت 

ناونع دنا و  هتسکش  ار  تراهط  تمصع و  تیبلا  لها  ربمایپ و  تشپ  لمع  رد  دنا و  هتخیر  ار  نیملسم  مالسا و  يوربآ  دوخ  رجحت  و 
یم ار  هاش  نارود  تیالو  ترـسح  هدومن و  تیالو  ثراو  یناب و  ار  دوخ  زورما  تسا ، هدوبن  شیعت  بّسکت و  زج  ناشیارب  تیـالو » »
دنا هدرک  زاب  ناکد  اه  هژاو  نیا  ششوپ  ریز  ینعی  .دنا  هدرک  شّیعت  بّسکت و  هلیـسو ي  ار  تیالو »  » اه نیا  دنیامرف : یم   (1)« دنروخ
یم هیقف  تیالو  قیرط  زا  زج  تبیغ  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  رگم  هنرگو  دـنهد ، قنور  دوخ  ییایند  یگدـنز  هب  اـت 

؟ دشاب يراج  هعماج  رد  دناوت 

دیحوت هب  رظن  ادـخ و  مکح  تیمکاح  هک  بالقنا  یلـصا  فدـه  اب  یلو  دـندوب  بالقنا  رانک  رد  رهاظ  هب  هک  ییاه  ناـیرج  هلمج  زا 
يراذگ هیاپ  ناگرزاب  سدنهم  ياقآ  طسوت  يدازآ  تضهن  ناونع  تحت  هک  دندوب  اه » یبهذم  یلم - ، » دنتشاد تفلاخم  دوب ، یبوبر 

ياج رد  رصیق  یلو  دنک ، هیذغت  ار  هعماج  تیحیـسم  لثم  دیاب  مالـسا  دنتفگ  یم  دنتـسه ، مسیرالوکـس  نشور  هنومن ي  اه  نیا  .دش 
یلو دنتشاد ، رارق  اج  نآ  یحیـسم  ياه  نایرج  ریثأت  تحت  دندوب و  اپورا  هدرک ي  لیـصحت  ًامومع  نانیا  .دوخ  ياج  رد  پاپ  دوخ و 

شور هب  دیاب  تموکح  یلو  تسه ، مه  نید  نیرتهب  تسا ، بوخ  مالـسا  دندقتعم  اه  نیا  .دـندوب  هداد  رارق  دوخ  بهذـم  ار  مالـسا 
گنهرف يانبم  رب  نردم و 
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دعاوق ساسارب  مه  روشک  هرادا ي  دنکن ، تموکح  یلو  دنک ، تنطلـس  طقف  هاش  دـنتفگ : یم  مه  هاش  نامز  رد  .دوش  هرادا  هتینردـم 
، دندرک یم  بهذـم  هب  توعد  ار  همه  يدرف  روما  رد  .دـشاب  اهرکفنـشور  هدـهع ي  هب  رالوکـس  شور  نامه  هب  هتینردـم و  گنهرف 

نیع رد  مه  نونکا  مه  دندوب و  هتفریذپ  یگدنز  شور  نیرت  لماک  ناونع  هب  ار  یبرغ  لوصا  یلو  دندومن  یم  ثحب  نآرق  هرابرد ي 
تحت یفدـه  اه  نیا  هاگن  رد  دـیئامرف  یم  هظحالم  هچنانچ  .دـنراد  یبوخ  هطبار ي  اه  نآ  اب  اـکیرمآ ، ياـهراک  زا  یـضعب  هب  داـقتنا 

یـشزومآ و هنحـص ي  رد  شتاوَلَج  مامت  اب  قح  دـشاب و  راگدرورپ  رون  لامج  شیاـمن  دـیاب  یعاـمتجا  طـباور  ماـمت  هک  نیا  ناونع 
(1) ؛» هللا ُهْجَو  َّمَثَف  اّولَُوت ، امَْنیَا   » ِتقیقح دیهاوخب  امش  ات  تسین ، حرطم  ًالصا  دشاب ، هنحص  رد  یسایس  يداصتقا و 

.دینیشنب اشامت  هب  دارفا  يریگ  میمصت  ماظن  رد  ار  دیرگن - یم  ار  ادخ  دینک  رظن  فرط  ره  رب  - 

نایرج دندرک  هلباقم  بالقنا  اب  حیرـص  یلیخ  ادتبا و  نامه  زا  یلو  دنتـشاد  ار  یهاشنهاش  ماظن  اب  هزرابم  هقباس ي  هک  یموس  نایرج 
دیاب سپ  .دناسرب  برغ  يافوکش  ِندمت  هب  ار  ام  دناوت  یمن  تسا و  عجترم  هاش ، هک  دوب  نیا  اه  نیا  فرح  .دوب  کیئال  يرکفنـشور 
نایرج دوصقم  دصقم و  مامت  دیئامرف ، یم  هظحالم  هچنانچ  .میناسرب  هتینردـم  هب  ار  هعماج  هاش  زا  رتهب  نامدوخ  ات  مینک  لزع  ار  هاش 

بالقنا اـب  رکذـلا  قوف  هورگ  هسره  اذـل  دراد ، كارتشا  هجو  یلبق  رکفت  زرط  ود  اـب  یتاـهج  زا  تسا و  برغ  کـیئال ، يرکفنـشور 
تابسانم رد  یبرغ  ياه  شزرا  دیاب  هک  نیا  رد  دنا و  فلاخم  نآ  یعقاو  ینعم  هب  یمالسا 
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اب یمالسا ، ماظن  اب  هلباقم  ِفطع  ياه  هطقن  رد  مه  تهج  نیمه  هب  .دنا  قفتم  دشاب ، مکاح  هعماج  یـشزومآ  يداصتقا و  یعامتجا و 
ار نید  یّقرتم ، ياهروشک  دراد  داقتعا  نایرج  نیا  .دنراد  دمآ  تفر و  رگیدکی  ياه  هورگ  رد  ناشدارفا  و  دنا ، هدمآ  رانک  رگیدمه 

هعماج میراذگب و  رانک  ار  نید  دیاب  میـشاب  یقرتم  میهاوخ  یم  رگا  مه  ام  دـندش ، یقرتم  هک  دنتـشاذگ  رانک  ناش  یعامتجا  ماظن  زا 
.مینک هرادا  يرشب  لقع  اب  ار  نام 

هک نیا  نیع  رد  نایرج  نیا  درب ، مان  نآ  زا  ناهنپ » مسیرالوکـس   » ناونع تحت  ناوت  یم  هک  تسه  بـالقنا  رد  زین  یمراـهچ  ناـیرج 
یلو دشاب  هتـشاد  شقن  هعماج  رد  هیقف  تیالو  دشاب و  هنحـص  رد  یمالـسا  تیبرت  دیاب  تسا  دقتعم  دراد و  لوبق  ار  یمالـسا  بالقنا 

تیفارشا دهد و  یم  نت  رالوکـس  ِداصتقا  هب  یبرغ ، يوگلا  اب  روشک  تفرـشیپ  دیما  هب  تیونعم ، تلادع و  رب  دیکأت  ياج  هب  لمع  رد 
لاربیل و يراد  هیامرـس  ذوفن  نآ ، یبرغ  ینعم  هب  تفرـشیپ  هب  ندیـسر  يارب  اذل  دـنک ، یم  لوبق  ار  تارکورب  زاتمم  هقبط  يداصتقا و 
اج نآ  ات  ار  برغ  کبـس  هب  تفرـشیپ  دریذپ و  یم  بالقنا  ياهراتخاس  رد  ار  نردـم  تیفارـشا  يزاوژروب و  هدرخ  یبرغ و  گنهرف 

فلاخم دزادـنیب  بقع  تفرـشیپ  نآ  زا  ار  اـم  دـهاوخب  هک  یناـیرج  ره  دـنک  یم  روصت  هک  دـناد  یم  يرورـض  یمالـسا  ماـظن  يارب 
اب .دریگ  یم  رارق  یفیرعت  نینچ  نورد  رد  يدـعب  تلود  اب  بلط  حالـصا  یگدـنزاس و  ياـه  تلود  نارـس  تفلاـخم  .تسا  بـالقنا 

یگدـنزاس و ياـه  تلود  ناـمز  رد  تفگ : مـهد  تـلود  يارب  دوـخ  يدزماـن  ناـمز  رد  يوـسوم  نیـسحریم  ياـقآ  هاگدـید  نـیمه 
تاحالصا
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.منک یم  رطخ  ساسحا  بالقنا  يارب  نآ ، همادا ي  مهن و  تلود  ندمآ  اب  یلو  مدرک ، یمن  رطخ  ساسحا 

بالقنا رد  نیفعضتسم  هاگیاج 

راـهچ ره  ءارواـم  تسا  ددـص  رد  هک  تسا  یتیونعم  هب  تشگرب  یمالـسا ، بـالقنا  و  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  تضهن 
یهلا ماظن  رد  دـیاب  رـشب  تسا  دـقتعم  هک  یتضهن  .دـیامن  مهارف  ار  موصعم  ماما  تیمکاح  هنیمز ي  درذـگب و  برغ  زا  قوف ، نایرج 

رب هک  ار  يرتسب  نینچ  .دشاب  رقتـسم  دوخ  یناسنا  ترطف  رد  ناسنا  و  دشاب ، هدرکن  تشپ  شا  یلـصا  ياه  نامرآ  هب  ات  دنک  یگدـنز 
ار نآ  دنناوت  یم  رتهب  ناگبخن ، یضعب  ِسکع  رب  نافعضتسم  یلو  دننک ، یمن  لمحت  ریبز  هحلط و  دنک  یم  دیکأت  تیونعم  تلادع و 
هب یگدیـسر  ناـهج و  مدرم  اـب  طاـبترا  رد  دـیاب  اـم  : » دـنیامرف یم  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوـضر  » ینیمخ ماـما  اتـسار  نیمه  رد  .دـنریذپب 

تسایس لوصا  زا  ار  نیا  مییامن و  شالت  دوجو  مامت  اب  نامورحم  ناگنسرگ و  نازرابم و  زا  تیامح  ناناملسم و  لئاسم  تالکشم و 
(1)« مینادب دوخ  یجراخ 

ناربماـیپ گـنهرف  هب  ار  ناـهج  ناوت  یم  ناـنآ  کـمک  هب  اریز  .تسا  ناـهج  نیفعـضتسم  زا  عاـفد  اـم ، لوـصا  زا  یکی  دـنیامرف : یم 
.دندز نماد  نآ  هب  مالسا  ردص  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  يراک  نامه  دنادرگرب ،

شور هب  هعسوت  هتینردم و  گنهرف  بذج  میدرکن و  بلط  هعماج  تابسانم  مامت  رد  ار  نامراگدرورپ  تاولج  روهظ  هک  يزور  زا  ام 
رد میتشاذگ و  ورف  دوخ  شود  زا  ار  نیریاس  هب  تبسن  دوخ  ياه  تیلوئسم  میدش ، یبرغ 
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زا تشگ و  دنُُک  نانآ  كرحت  دـش و  فیعـض  نام  ناناوج  رد  بالقنا  روش  هزادـنا  نامه  هب  میدرک و  شومارف  ار  نافعـضتسم  هجیتن 
دنداد قوس  دوخ  عفانم  تهج  رد  ار  اه  همانرب  دندمآ و  نادیم  هب  نراوخ  هژیو  اه ، یهاوخدوخ  دشر  اب  میدنام و  زاب  یلـصا  فادـها 

ياه مرک  جـیردت  هب  دـش و  عورـش  هتینردـم  طسب  يروحمدوخ و  يروحمادـخ ، یمالـسا و  بـالقنا  طـسب  ياـج  هب  هلحرم  نیا  زا  و 
شرورپ قیرط  نیا  زا  دننک و  لیدبت  يدرز  هب  ار  بالقنا  تایح  يزبس و  دنوجب و  ار  هشیر  دندرک  یعـس  بالقنا  تسوپ  ریز  هدـنزخ 

دوخ یفن  ریـسم  رد  بالقنا  بالقنا ، نورد  رد  هتینردـم  طسب  اب  رگید  ترابع  هب  .تفرگ  لکـش  بالقنا  نورد  رد  بالقنا  ناـفلاخم 
رگا لاح  .برغ  هب  تشگزاب  هن  تسا و  برغ  زا  روبع  یمالسا ، بالقنا  سنج  تاذ و  دش  ضرع  هک  روط  نامه  اریز  .تشادرب  مدق 

، دـندرک مهارف  روشک  یـسایس  يداـصتقا و  یـشزومآ و  ماـظن  رد  هتینردـم  طـسب  تهج  ار  هنیمز  نالوئـسم  اـی  ناـگبخن و  زا  یـضعب 
نیا رد  هللادمحب  دریذپ و  یمن  ار  یتشگزاب  نینچ  عیـشت  حور  هک  یلاح  رد  .دندومن  جراخ  شا  یلـصا  تاذ  زا  ار  بالقنا  هتـساوخان 
ماقم شقن  زا  دـنتخادرپ و  هلباقم  هب  رالوکـس  ياه  نایرج  اب  دـندمآ و  دوخ  هب  یگدز  باوخ  کی  زا  سپ  دنمـشوه  نیرظاـن  اتـسار 

.درک تلفغ  دیابن  يدنمشوه  نیا  داجیا  رد  یلاعت » هللا  هظفح  » يربهر مظعم 

عیشت خیرات  رد  هیقف  تیالو  روضح 

ریخا هلاس ي  دص  نیا  رد  رتشیب  ام  ياملع  ارچ  دراد ، زاین  نآ  هب  ًامتح  هعماج  تسا و  مهم  هزادنا  نیا  ات  هیقف  تیالو  شقن  رگا  لاؤس :
؟ دنتخادرپ نآ  هب 
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تسین یحطس  عوضوم  کی  یلو  تسا ، یقطنم  ًالماک  گنهرف  کی  هک  نآ  نیع  رد  عیشت  گنهرف  هک  دیشاب  هتـشاد  تیانع  باوج :
ادـخ لوسر  زا  دـیاب  ادـخ ، تعاطا  رب  هوالع  میتفریذـپ ، نآرق  تاـیآ  قبط  یتقو  دـنمهفب ، یتحار  هب  ار  نآ  دـنناوتب  یلومعم  دارفا  هک 

هب ار  ام  هک  مینک  تعاطا  یـسک  زا  دـنک  یمن  توعد  ار  ام  دـنوادخ  نوچ  (1) و  درک تعاـطا  مه  رمـالا  یلوا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
، تسا هداد  ام  هب  ار  وا  زا  تعاطا  روتـسد  ادخ  هک  مه  رمالا  یلوا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  هوالع  سپ  دزادـنیب ، یهارمگ 
زا هداد ، ام  هب  ار  اه  نآ  زا  تعاطا  روتـسد  ادـخ  هک  ییاه  نآ  موصعم ، ماـما  ِتبیغ  ناـمز  رد  هک  تسا  مولعم  و  دـشاب ، موصعم  دـیاب 

سپ .ددرگ  یم  یلمع  ناش  تعاطا  دوش ، یم  جارختسا  ینید  نوتم  زا  ام  يارب  سانشراک  هیقف  طسوت  هک  ناشنانخس  زا  يوریپ  قیرط 
یلاعت هللا  لجع  موصعم  ماما  هک  یتقو  زا  ام  .دـنتخادرپ  هیقف  تیالو  عوضوم  هب  ریخا  هلاس ي  دـص  رد  طقف  اـم  ياـملع  مییوگب  دـیابن 
دیدـپ یـصاخ  طیارـش  ریخا  هلاس ي  دـص  رد  اهتنم  میداد ، همادا  ار  موصعم  ماما  زا  تعاطا  ءاهقف  هب  عوجر  اب  دـندومرف ، تبیغ  هجرف 

هک تسا  ییاه  يزاسّوج  ام  لکـشم  .دوش  نیودت  صاخ  تروص  هب  موصعم ، ناماما  زا  يوریپ  و  هیقف ، تیالو  عوضوم  دیاب  هک  دمآ 
، دنـشاب هتـشادن  ار  هیقف  تیالو  عوضوم  رد  رکفت  ناکما  دارفا  هک  دننک  یم  مومـسم  نانچنآ  ار  ّوج  دوش و  یم  نامنانمـشد  فرط  زا 

زورما هک  روط  نیمه  .دوش  یم  هتفریذـپ  رت  تحار  ددرگ ، مهارف  رتهب  رکفت  ِطیارـش  هچره  هک  تسا  یگنهرف  هعیـش ، گنهرف  هنرگو 
نیب یتوافت  یلومعم  مدرم  مه ، مالسا  ردص  رد  دنراذگ ، یمن  هیقف  ریغ  تیمکاح  اب  هیقف  تیمکاح  نیب  یتوافت  یلومعم  مدرم 
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گنهرف هک  تسا  تسرد  .دنتفریذپ  ار  رکبابا  تحار  يداع  مدرم  تهج  نیمه  هب  دنتـشاذگ ، یمن  هباحـص  ریاس  اب  مالـسلا  هیلع  یلع 
گنهرف تیـالو  هیقف و  تیـالو  نیب  دـنناوت  یمن  هزادـنا  ناـمه  هب  دـنوش  یحطـس  مدرم  ردـقره  یلو  یقطنم ، تـسا  یگنهرف  هـعیش ،

رارق نآ  ریثأت  تحت  رتشیب  دیوگ ، یم  نخـس  مدرم  اب  هراّما  سفن  نابز  اب  هتینردم  گنهرف  نوچ  فرط  نآ  زا  .دنراذگب  قرف  هتینردم 
.دنریذپ یم  ار  هعیـش  رکفت  هشیدنا و  یتحار  هب  دنوش ، رترب  ياه  قفا  هجوتم ي  دوخ  یگدـنز  رد  مدرم  دوش  یعـس  رگا  .دـنریگ  یم 
یگدـنز نیرت  یقطنم  زا  دـنوش و  یم  ادـج  ندوب  هعیـش  زا  میهاوخن  اـی  میهاوـخب  میراد ، هگن  یحطـس  فیعـض و  ار  مدرم  رگا  یلو 

راتفرگ اـی  مدرم  ریاـس  لـثم  دـنتفا و  یم  نوریب  عیـشت  خـیرات  زا  هکلب  دوب  دـنهاوخن  زاـس  خـیرات  رگید  اـهنت  هن  دـندرگ و  یم  مورحم 
يوس هب  ار  دوخ  ياه  شالت  تسا  هدرک  فیرعت  اه  نآ  يارب  یبرغ  یگدـنز  هک  یلایخ  ياـه  فدـه  اـب  اـی  دـنوش و  یم  یگّرمزور 

.دنهد یم  قوس  دابآاجکان 

، تسا يرمث  یب  یچوپ و  شرساترس  دشاب ، هتـشادن  رظن  موصعم  ماما  هب  دشابن و  قح  تیمکاح  يوس  هب  شتهج  هک  یگدنز  عون  ره 
دنـسانشب ار  دوخ  نامز  ماما  یگدنز  رد  دـیاب  ناسنا  دـنراد  رارـصا  مالـسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تهج  نیمه  هب 

هب هک  یگدـنز  عون  کی  شـشوپ  ریز  رد  اه  یچوپ  اـه و  یگّرمزور  میـشاب  بظاوم  سپ   (1) .تسا هدرم  تیلهاـج  گرم  هب  هنرگو 
هک تسا  یگدنز  یلصا  يریگ  تهج  هدمع ، .دوشن  ناهنپ  تسا ، دیفم  يّدج و  رهاظ 
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هب داتعم  کی  هک  دشاب  چوپ  شا  یگدنز  ردق  نامه  سدنهم  کی  تسا  نکمم  اذل  .دشخب  یم  ینعم  ار  یگدنز  تانکس  تاکرح و 
لوغـشم یلومعم  یگدنز  نآ  هب  ار  دوخ  تسا  هتـسناوت  سدنهم  نآ  هک  تسا  نیا  رد  ناش  قرف  .تسا  چوپ  شا  یگدنز  ردخم  داوم 

ندوب یقطنم  ریغ  ات  درب  یم  هانپ  ردخم  داوم  هب  اذـل  دـهد  بیرف  ار  دوخ  دـناوت  یمن  داتعم  نآ  اما  دـنک  ناهنپ  ار  دوخ  یچوپ  دـنک و 
یگدـنز هب  ار  دوخ  رگا  دـننک ، ادـیپ  ار  یگدـنز  ینارون  تهج  دـنا  هدرکن  شالت  هک  ییاه  ناـسنا  .دـنکن  ساـسحا  ار  شا  یگدـنز 

تخس رگا  دش  راد  تهج  یگدنز  یتقو  هک  یلاح  رد  .دننک  یم  نآ  نیزگیاج  یچوپ  زا  خنس  نامه  زا  يرگید  زیچ  دننکن ، لوغشم 
هب دـندوب  هجوتم  طیارـش  نآ  رد  نوچ  دوب ، اـه  ههبج  رد  اـم  ناـناوج  عـضو  شا  هنوـمن  دراد ، هارمه  هب  ار  دوـخ  طاـشن  درذـگب ، مه 

.دنتفرگ یمن  يزیچ  هب  ار  اه  یتخس  اذل  دننک  یم  یگدنز  یقطنم  یتروص 

یقطنم یگدنز 

مینکن رکف  ام  دنک ! یمن  یقرف  چیه  رگتفر ، هچ  دـنوشب ، رتکد  سدـنهم و  هچ  لاح  میریگب ، نامناناوج  زا  ار  یقطنم  یگدـنز  ام  رگا 
هللا ناوضر  » ینیمخ ماما  شیامرف  هب  انب  تسا ! هدرک  ادیپ  تاجن  سپ  تسین  ردـخم  داوم  هب  داتعم  یلاعبانج  ای  هدـنب  دـنزرف  ًالثم  نوچ 

يزیر هیاـپ  ناـمناناوج  دوخ و  رد  یبـالقنا  يا  هیحور  گرزب ، يا  هدـیقع  يارب  میناوتب  هک  تسا  یتقو  یقطنم  یگدـنز  هیلع » یلاـعت 
روش و درک و  هزرابم  دیاب  توکس  نوکس و  دومج و  اب  زورما  : » دنیامرف یم  مینک ،
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(1)  «. ...تشاد اپرب  دیاب  ار  بالقنا  تکرح  لاح 

لگ نیا  هب  یهلا و  میظع  ياه  هریخذ  اه و  هیامرس  نیا  هب  نامروشک ، زیزع  ناناوج  هب  اج  نیا  رد  نم  : » دنیامرف یم  رگید  ییاج  رد  ای 
ار ناتدوخ  دـینادب و  ار  دوخ  یگدـنز  نیریـش  تاظحل  تمیق  ردـق و  هک  منک  یم  شرافـس  مالـسا  ناهج  هتفکـشون ي  رطعم و  ياه 

(2)  «. ...دینک هدامآ  یمالسا  بالقنا  یلاع  فادها  هب  ندیسر  ات  گرزب  یلمع  یملع و  هزرابم ي  کی  يارب 

یمن یگدـنز  يارب  یلاعتم  یقفا  دوخ  رظنم  رد  نوچ  تسا ، ناوارف  ناناوج  رد  داـسف  شریذـپ  هنیمز ي  اـیند  رد  زورما  دـینیب  یم  رگا 
هچره هب  اذل  دنـسانش و  یمن  اه  یگّرمزور  نیمه  ءاروام  يزیچ  نوچ  دـنرذگب ، داسف  زا  قفا ، نآ  هب  یبای  تسد  رطاخ  هب  ات  دنـسانش 

هک تسا  نیا  رطاخ  هب  دنک ، ظفح  یبرغ  داسف  زا  ار  دوخ  ناناوج  دناوت  یمن  مه  ادوب  بتکم  هک  نآ  تلع  دنهد و  یم  نت  دـیآ  شیپ 
هنامز داسف  اب  هلباقم  رد  تسا  صقان  هک  هزادـنا  نامه  هب  تسین و  بتکم  نآ  رد  يرابکتـسا  گـنهرف  یبرغ و  داـسف  اـب  هزراـبم  حور 

اب هلباقم  رد  اهنت  هن  دـیئامرف  یم  هظحالم  هک  دوش  یم  هدیـشک  ییاهاج  هب  شراک  یـسامح  ریغ  نافرع  هک  روط  ناـمه  .تسا  ناوتاـن 
ناشراک هک  تیونعم  تلادع و  هزرابم و  زا  هدـشادج  ِنویـسایس  لثم  .دریگ  یم  رارق  ریثأت  تحت  ًاضعب  هکلب  تسا ، ناوتان  هنامز  داسف 
هزادـنا نامه  هیقف ، تیالو  ماظن  زا  هدـشادج  فراـع  نآ  یبهذـم و  درف  نآ  هدز و  برغ  ياهرکفنـشور  .دـش  هدیـشک  یگّرمزور  هب 

.ردخم داوم  هب  هدش  راتفرگ  ناناوج  هک  دنا  هدش  رمث  یب  یگدنز  راتفرگ 
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دوش نشور  دـیاب  .مینکب  بذـج  هعیـش  گـنهرف  هب  ار  ناـم  ناوـج  میناوـت  یمن  تسا ، ربـخ  هچ  هعیـش  گـنهرف  ِنوریب  رد  میمهفن  اـت 
ریثأـت تحت  هک  تسا  ریدـخت  عوـن  کـی  شدوـخ  نیا  تفگ  ناوـت  یم  دسانـش ، یم  هیتـجح  نمجنا  هک  تسین  نآ  یعیـش ، گـنهرف 

«: هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هتفگ ي  هب  تسا ، هدمآ  شیپ  رابکتسا  گنهرف 

اه هاگـشناد  رد  اه ، هزوح  رد  دـنراد ، نیتسآ  رد  یمالـسا  بالقنا  تسکـش  يارب  ار  يدارفا  اه  هنیمز  یمامت  رد  رابکتـسا  اکیرمآ و  »
یم دوبان  ار  مالسا  بالقنا و  ياوتحم  نورد ، زا  ناشریوزت  اب  نانیا  ما ، هدرک  دزشوگ  اهراب  اهراب و  ار  نانآ  رطخ  هک  ار  اهامن  سدقم 
هانپ ادخ  هب  اه  نیا  ّرـش  زا  دیاب  دـننک ، یم  یفرعم  نید  یب  ار  همه  تیالو ، نید و  ِرادـفرط  بناج و  هب  قح  يا  هفایق  اب  اه  نیا  دـننک ،

(1)« .میرب

ادخ لیلد ، دص  اب  امـش  الاح  .دندرک  یفرعم  ناهج  هب  هیلع » لاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هک  تسا  یگدنز  عون  نآ  هعیـش ، گنهرف 
ادخ مکح  تیمکاح  يارب  تسا  یـشالت  يرادنید  دیآ ، یمن  باسح  هب  يرادنید  زونه  اهراک  نیا  دینک ، تابثا  ار  تماما  ربمغیپ و  و 

ینعم يزوریپ  تسکش و  رگید  هدش ، ایحا  یگدنز  رگید  دش ، صخـشم  یگدنز  ریـسم  یتقو  .توغاط  گنهرف  زا  اه  ناسنا  تاجن  و 
رـسارس رد  يدـمحم  باـن  مالـسا  زیزع  نادـنزرف  هک  تسا  نیا  زا  شیب  رگم  « ؛» هیلع لاـعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  ریبعت  هب  درادـن ،

؟ دـنوش یم  هتفرگ  تراسا  هب  هللا  بزح  لاسدرخ  نادـنزرف  نانز و  هک  تسا  نیا  زا  شیب  رگم  دـنور ، یم  راد  هبوچ ي  ياپ  هب  ناهج 
ام یلو  دنک ، نینچ  ام  اب  تیدام  تسپ  يایند  راذگب 
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(1)« .مینک لمع  دوخ  یمالسا  هفیظو ي  هب 

یقطنم تروص  یگدنز  دش و  صخـشم  هار  یتقو  منک  دـیکأت  هک  تسا  نآ  هیلع » لاعت  هللا  ناوضر  » ماما شیامرف  ندروآ  زا  مروظنم 
.تسا روآ  طاشن  هکلب  لمحت  لباق  اهنت  هن  ناسنا  يارب  مه  تلاح  نیرت  تخس  درک ، ادیپ  ار  دوخ 

هدناوخان نامهم 

تحت هتساوخان  تسین و  مکاح  مدرم  بازحا و  زا  یخرب  تلود و  نارازگراک  زا  یضعب  رب  یمالسا  لیصا  رکفت  هک  یلاح  رد  لاؤس :
تـشاد دیما  ناوت  یم  هنوگچ  دننک ، كرد  ار  یلاعت » هللا  هظفح  » يربهر ياهدومنهر  هاگیاج  دـنناوت  یمن  دـنا و  برغ  گنهرف  ریثأت 

یلاعت هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  ترـضح  هک   (2)« مالـسا یناهج  تموکح  داجیا   » ینعی دوخ  یلـصا  فدـه  هب  یمالـسا  بـالقنا  هک 
؟ دبای تسد  دنتشاد ، دیکأت  نآ  رب  هیلع »

صیخـشت رد  مه  رگا  دنک ، یم  یگدـنز  دراد  هک  یخیرات  ساسارب  تلم  کی  هک  دیـشاب  هتـشاد  تیانع  هتکن  نیا  هب  هشیمه  باوج :
، تسا هدروخ  هرگ  تلم  نآ  خیرات  هب  یتّلم  ره  تایح  .دیامن  یم  یناوخزاب  ار  دوخ  طیارـش  یتدم  زا  سپ  دـنک ، هابتـشا  اه  قادـصم 

تسا نکمم  درک ؟ ادج  ناریا  تلم  خیرات  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دوش  یم  ایآ  تسا ، مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  اب  دهع  ام  تلم  خیرات 
کی ام  یگدز  برغ  یلو  دـهد ، رارق  دوخ  ریثأت  تحت  دـنک و  خـیرات  یب  ار  ام  هک  دـنارورپب  رـس  رد  ار  وزرآ  نیا  هتینردـم  گـنهرف 

، تسا تقوم  یگدز  برغ 
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رد تسا و  سونأم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  تلم  نیا  لد  هناـخ ي  .دور  یم  هک  تسا  هدـناوخان  یناـمهم  لـثم  یگدز  برغ  نیا 
یلاعت هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  لـثم  همه  تسین  اـنب  .تسا  هدرب  ولج  ار  دوخ  خـیرات  ترـضح ، نآ  هب  تدارا  کـمک  هب  مهم  لـحارم 
بیرف ار  تلم  نیا  دـنهاوخ  یم  هک  مه  ییاـه  نآ  دـنناد ، یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ار  دوـخ  یناـمرآ  تیـصخش  همه  یلو  دنـشاب  هـیلع »

ياـه هتـسد  رد  ناـخاضر  ادـتبا  .دـننامب  رادـیاپ  دوخ  بیرف  رد  دـنناوت  یمن  یلو  دـنهد ، یم  بیرف  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـن  اـب  دـنهد ،
هک دـندرک  غیلبت  يروط  اه  یبرغ  کمک  هب  مه  دـعب  دـیلام و  یم  دوخ  رـس  رب  لِـگ  دـش و  دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يرادازع 

لابقتـسا وا  زا  هداس  مدرم  زا  يا  هدع  اذل  دـنک  لح  ار  روشک  تالکـشم  دـهاوخ  یم  تسا و  تسرپ  نطو  تیـصخش  کی  ناخاضر 
هک تشذگن  يزیچ  یلو  دنکب »!؟ ار  شراک  ناخاضر  یهد  یمن  هزاجا  ارچ   » هک دنداتفارد  سّردم  موحرم  اب  يا  هدـع  یتح  دـندرک ،

هدوب يرگید  ياج  اه  نآ  لد  هناخ ي  دندش  هجوتم  دندرک و  یبایزرا  ار  هدمآ  دوجو  هب  طیارـش  دوخ ، ِیخیرات  ياه  كالم  اب  مدرم 
بظاوم .دوبن  ام  مدرم  یخیرات  يوس  تمـس و  اج  نآ  هک  دنورب  ییوس  هب  مدرم  دنتـساوخ  یم  یبرغ  نارکفنـشور  ناخاضر و  .تسا 

ياهویدار دـننک و  یم  یفرعم  ناریا  مدرم  ار  دوخ  اـکیرمآ  ياـهرالد  اـب  هک  رومأـم  دـنچ  یتقو  میمهفن  هابتـشا  ار  مدرم  حور  میـشاب 
، هدش لافغا  هک  مه  یناوج  نآ  .دـنک  لافغا  ار  ام  دـیابن  نیا  دـنک ، یم  یفرعم  ام  هب  مدرم  يادـص  ناونع  هب  ار  اه  نآ  يادـص  هناگیب 

تیاده يانب  رگا  .تسین  وا  نابز  هک  دنک  یم  تبحـص  دراد  ینابز  اب  دناد  یمن  وا  ددرگ ، یمرب  شا  هشیر  هب  هک  درذـگ  یمن  يزیچ 
نانمشد هک  روط  نامه  دهاوخ ، یم  هلصوح  راک  نیا  هتبلا  میا ، هدوزفا  بالقنا  نازابرس  هب  يزابرس  میشاب ، هتشاد  ار  وا 

68 ص :

یبرغ ملاع  زا  تفر  نورب  یمالسا ، www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 79 

http://www.ghaemiyeh.com


، تسا مهبم  ناشیارب  هلأسم  ًارثکا  دوب  هجوتم  دیاب  سپ  .دننک  یم  بذـج  روشک  لخاد  زا  ار  دوخ  ياهورین  تدـمزارد  ياه  همانرب  اب 
میتسناوت ار  برغ  هن  ام  نوچ  تسا ، هتخیر  مه  هب  نمـشد  زا  تسود  صیخـشت  كالم  دنا و  هدرک  مگ  ار  نمـشد  تسود و  ههبج ي 

« هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هک  یلاح  رد  .ار  یمالـسا  بالقنا  یخیرات  هاـگیاج  هن  مینک و  یفرعم  تسرد  دـیاب  هک  روط  نآ 
بیقعت رد  يوروش  اکیرمآ و  اه و  تسینویهـص  میهاوخن  هچ  میهاوخب و  هچ  ام  : » دـندومرف دـنداد و  ناشن  ار  نمـشد  اب  ییادـج  زرم 

ظفح یبالقنا و  هیحور ي  رب  ندنام  یقاب  هلئسم ي  ام   (1)« دنیامن راد  هکل  ار  نام  یبتکم  تفارـش  ینید و  تیوه  ات  دوب  دنهاوخ  نام 
دروم هتینردم  گنهرف  یسدق  دض  تاذ  میدرک ، یگدنز  ِیعرف  روما  لوغـشم  ار  نامناناوج  میتفرگ و  هداس  ار  نمـشد  اب  هلباقم  حور 

هب زاین  نیع  رد  هک  نیا  زا  لفاغ  .دش  نامدوصقم  دصقم و  نردـم  يژولونکت  يدام ، هافر  هب  ندـشدنم  هقالع  اب  تفرگ و  رارق  تلفغ 
.تفر یمن  یشومارف  هب  بالقنا  یلصا  فادها  دش و  یمن  ینابرق  تیونعم  تلادع و  دیاب  هعسوت 

دوخ رـصاعم  خـیرات  رد  ناریا  تلم  هک  دوب  ییاه  یناوخزاب  نامه  زا  هنومن  کـی  یگدـنزاس  تاحالـصا و  ياـه  تلود  زا  تشگرب 
زا ریغ  يریسم  هب  ار  تلم  دننک و  کیرحت  ار  ام  یگدز  برغ  هبنج ي  اه ، نآ  یلخاد  نارازگراک  نایبرغ و  رگا  مه  زاب  و  داد ، ماجنا 

ریـسم هب  تعرـس  هب  دننک و  یم  یناوخزاب  ار  دوخ  هتـشذگ  زا  رتدوز  مدرم  هک  دیاپ  یمن  يرید  دـنناشکب ، تیونعم  تلادـع و  ریـسم 
بالقنا يربهر  شور  نامه  حیحص  شور  .دندرگ  یمرب  دوخ  یلصا 
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رهاظم رگا  دـندرک  رکف  اه  یـضعب  .مینکن  شومارف  ار  ناـم  لیـصا  ياـه  قفا  اـت  دـنهد ، یم  رکذـت  ار  یلـصا  فادـها  مئاد  هک  تسا 
هک دوب  دـیما  نیا  اب  دـننک ، یم  شومارف  ار  یمالـسا  بالقنا  لیـصا  فادـها  مدرم  رگید  دوش ، مدرم  یگدـنز  دراو  نردـم  گـنهرف 

هیشاح هب  ار  يونعم  ياه  شزرا  روشک ، یگدنزاس  نیع  رد  هک  دندز  الاب  ار  اه  نیتسآ  هدز ، برغ  ناتسود  رانک  رد  بالقنا  نانمشد 
هتفر هیـشاح  هب  تیونعم  تلادع و  اما  هدش ، بوخ  روشک  یتعنـص  ياه  تخاسریز  هک  ینیع  رد  دـش  هجوتم  هبترم  کی  تلم  .دـنربب 

هک دروآ  یم  هارمه  هب  یتریـصب  نانچنآ  هعیـش  رکفت  هک  دـندوب  لـفاغ  بلطم  نیا  زا  یبرغ ، شور  هب  یگدـنزاس  نارازگراـک  .تسا 
رب ار  لـصا  رگا  .دنتـشگرب  تیونعم  تلادـع و  هب  مدرم  اذـل  دربب و  باـجح  هب  ار  تریـصب  نآ  دـناوت  یمن  یبرغ  تفرـشیپ  هعـسوت و 
اب اهراک  دندوب ، هدرب  ولج  ار  راک  دش ، یمن  رالوکـس  داصتقا  هب  رجنم  هک  یموب  يا  هعـسوت  اب  و  دندوب ، هتـشاذگ  تیونعم  تلادـع و 

داصتقا رگید  فرط  زا  دش و  لیمحت  بالقنا  رب  تیفارشا  فرط  کی  زا  عوضوم ، نیا  زا  تلفغ  اب  یلو  .تشاد  یناوخمه  مدرم  حور 
هظفح » بالقنا يربهر  هک  دش  صاخ  هقبط ا ي  ندشدنمتورث  بجوم  دریگ ، رارق  مدرم  تمدخ  رد  تلادـع  داجیا  اب  هک  نآ  ياج  هب 

هک ار  دارفا  نیا  ياه  تمحازم  ات  درک  شالت  دـیاب  لاس  نیدـنچ  الاح  دـندرک و  داـی  نآ  زا  هدروآداـب  ياـه  تورث  ناونع  تحت  هللا »
هک نآ  ياج  هب  هک  دمآ  دـیدپ  يا  هقبط  .دومن  یثنخ  دـننک ، یم  يزادـنا  گنـس  بالقنا  یلـصا  فادـها  هب  ندیـسر  تهج  رد  ًامئاد 
نآ هب  هن  دسرب و  دیاب  مدرم  هب  شعفن  هک  یمیمـصت  ره  لباقم  رد  دنناد و  یم  مدرم  راک  بلط  دـنادب ، مدرم  راذـگ  تمدـخ  ار  دوخ 

تمواقم راوخ ، هژیو  هقبط ي 
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یم هسیاقم  بالقنا  فادها  هب  تبسن  ار  دوجوم  طیارش  ددرگ و  یمن  نآ  میلست  دمهف و  یم  ار  لکـشم  نیا  هعیـش  رکفت  .دننک و  یم 
.تسا هداد  ناشن  دوخ  زا  فلتخم  لحارم  رد  ار  بالقنا  لیصا  فادها  هب  تشگرب  مزع  نوگانوگ  طیارش  رد  تهج  نیمه  هب  دنک و 

قمع هجوتم  ار  اـه  نهذ  مینادـب  رـصقم  ار  دارفا  هک  نآ  ياـج  هب  میا و  هدروخ  هبرـض  اـجک  زا  اـم  میوش  هجوتم  هک  تسا  نآ  هدـمع 
هب ام  رگید  ییایند ، هافر  تورث و  ندمآ  اب  ات  دنک ، ادج  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ ي  زا  ار  ام  دـهاوخ  یم  هک  میئامن  هتینردـم  هعجاف ي 

.مینکن رکف  تسا  ناسنا  یلاعت  رتسب  هک  تیونعم  تلادع و 

هعجاف عورش 

ِضراعت ناوت  یم  شور  هچ  اب  هنوگچ و  تسا  هدرتسگ  مدرم  نیب  برغ ، گـنهرف  هتینردـم و  هب  شیارگ  هک  رـضاح  لاـح  رد  لاؤس :
؟ درک نشور  هعیش  گنهرف  اب  ار  گنهرف  نآ 

هچ یمالـسا  بالقنا  عیـشت و  گنهرف  قیرط  زا  ام  هک  دوش  مولعم  هلداعم  نیا  فرط  کی  زا  رگا  دـش ؛ ضرع  هک  روط  نامه  باوج :
ام نونکا  مه  یمالسا ، ندمت  داجیا  هب  میمـصت  میریگ و  یم  رارق  یتکرب  اب  ریـسم  هچ  رد  قیرط  نآ  زا  مینک و  بیقعت  دیاب  ار  یفادها 
ار ام  یناسنا  تیوه  همه ي  هنوگچ  هتینردم  گنهرف  هک  دوش  مولعم  زین  نیا  رگید  فرط  زا  دنک و  یم  یمیظع  هاگودرا  هچ  دراو  ار 
اب یلومعم و  یگدـنز  کی  اـب  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  دـش  هجوتم  ناـسنا  یتقو  میـشاب ، راودـیما  هدـنیآ  هب  میناوت  یم  دـیابر ، یم 

دوخ اه  یگّرمزور 
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.دنک یم  یناوخزاب  ار  یگدز  برغ  يوس  هب  دوخ  یگدنز  ریسم  دیآ و  یم  دوخ  هب  دنک ، مامت  ار 

ام هنافـسأتم  میدروآ ؟ تسد  هب  ار  ییاهزیچ  هچ  میداد و  تسد  زا  ار  ییاهزیچ  هچ  برغ ، هب  ندـش  کیدزن  اـب  دیـسرپ  دوخ  زا  دـیاب 
تـسد زا  ار  ییاهزیچ  هچ  درک  کیدزن  برغ  هب  ار  اه  یگدـنز  ام  يرکفنـشور  حور  هک  یلاس  هاجنپودـص  نیا  رد  میناد  یمن  زونه 

، میدوب هدناود  هشیر  نآ  رد  هک  یکاخ  زا  ام  هشیر ي  هنوگچ  میدش و  جراخ  دوخ  یموب  یعیبط و  یگدـنز  رتسب  زا  هنوگچ  میداد و 
یـشحو تروص  هب  لاسرازه  هک  ندمت  زا  هداتفارود  میدوب  یمدرم  ایوگ  هک  دندرک  یفرعم  ام  هب  يروط  ار  ام  هتـشذگ ي  .دش  هدنک 

ًاعقاو دریگب ، اه  نآ  زا  ار  اه  ناسنا  هتـشذگ ي  هک  تسا  نآ  یبرغ  گنهرف  راک  همه ي  .میا  هدرک  یم  یگدنز  اه  يرامیب  عاونا  اب  و 
بلق میـسانش ، یم  ار  میدوب  سونأم  نآ  اب  راجاق  زا  لبق  ات  هک  يا  یگدـنز  عون  مینک و  یم  تقد  دوخ  هتـشذگ ي  گنهرف  رد  یتقو 

میا هداد  تسد  زا  ار  ییاهزیچ  .میداد  تسد  زا  ار  یگدنز  نآ  همه ي  هتینردـم ، هب  ندروآ  يور  اب  هنوگچ  هک  دـیآ  یم  درد  هب  مدآ 
ات دنا  هدرک  فیرعت  ار  نآ  یبرغ  هاگن  اب  ام  زا  لبق  نیقرـشتسم  نوچ  درک ، فیرعت  ار  اه  نآ  ناوت  یمن  هتینردم  گنهرف  رد  یتح  هک 

ندـمت  » ثحابم رد  .تسا  تلم  کی  ندرک  تیوه  یب  ینعم  نامه  نیا  میباین و  یهاـگآ  هتـشذگ  یگدـنز  یعقاو  فیرعت  هب  اـم  زاـب 
نیا دوشن ، كاپ  هتینردـم  گنهرف  باجح  زا  ام  مشچ  ات  یلو  دوش  یناوخزاب  عوضوم  نیا  يّدـح  اـت  تسا  هدـش  یعـس  هعیـش » ییاز 
يا  » هلاقم ي رد  دوخ ؟»  » مادـک اـما  .میا  هداد  تسد  زا  هماـمت  هب  ار  ناـمدوخ  اـم  .دریگ  یمن  تروص  شا  یعقاو  ینعم  هب  یناوخزاـب 

! ماما يا  « ؛ هکدش ضرع  ماما »!
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«. میدوب گرم  رد  یمین  باوخ و  رد  یمین  ام  و  دندوبر ، ام  زا  ار  نآ  تسیچ و  ام  ياقب  ياپرید  زار  دنتـسناد  یم  دـندمآ ، هک  نادزد 
نیمه هب  دـنا و  هتفرگ  ناـمدوخ  زا  ار  اـم  هک  تسا  لاـس  تسیود  دودـح  هک  تسا  نآ  هدـنب  ضرع  .دـینک  بیقعت  اـج  نآ  ار  بلطم 

ام هب  ار  ناـم  هتفر  تسد  زا  ِدوـخ  اـت  تسا  هدـمآ  هـک  ار  یمالـسا  بـالقنا  هاـگیاج  میناوـت  یمن  دـیاش  دـیاب و  هـک  روـط  نآ  تـهج 
ماما ترـضح  طسوت  یمالـسا  بالقنا  حرط  اب  دوب  مامت  رگا  یلو  تسا ، مامت  راک  دـندرک  یم  رکف  نایبرغ  هتبلا  .میمهفب  دـنادرگرب ،

یمالـسا بـالقنا  هک  تسا  تسرد  يرآ  .دـش  یمن  عقاو  یتعـسو  نینچ  اـب  بـالقنا  هب  مدرم  عوجر  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ
نیا اب  اما  تسا ، مهبم  زونه  یگناـگیب  دوخ  زا  لاـس  تسیود  هب  هدرک  تداـع  ِيداـع  ِمدرم  يارب  هک  تسا  یگدـنز  زا  یعون  رکذـتم 
نامه نیا  دننکرب و  مشچ  نآ  زا  دنناوت  یمن  مه  یتحار  هب  هک  دـنراد  تبارق  ساسحا  عون  کی  یمالـسا  بالقنا  اب  مدرم  نیمه  همه 

ات هدوب  ام  رانک  هراومه  عیـشت  گنهرف  هک  ییاج  نآ  زا  .تسا  هتـشاد  هارمه  دوخ  خیرات  لوط  رد  هعیـش  هک  تسا  یمیظع  هیامرس ي 
زا ییاه  ههرب  رد  .تسا  هتفرگ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ ي  هناهب ي  ناملد  میا و  هدرک  ساسحا  ار  برغ  هب  یکیدزن  هعجاف ي  يّدح 
یم رگم  درک ، یمن  رکف  یبرغ  یگدـنز  ءاروام  هب  سک  چـیه  هک  دوب  هدرک  رپ  ار  هعماج  لد  نهذ و  یبرغ  گـنهرف  ناـنچنآ  خـیرات 

هلصافالب تسا ،»؟ هدیسر  نآ  هب  برغ  هک  هچنآ  زا  ریغ  میـسرب  یگدنز  زا  یعون  هب  میهاوخ  یم  ام   » هک ینکب  ییاه  ثحب  نینچ  دش 
زورما هک  یلاح  رد  تسارگ ! سپاو  هدنام و  بقع  هنامز  زا  تسا ، عجترم  مدآ  نیا  هک : دندز  یم  تمهت  امش  هب 
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.دنک یحارط  ار  هتینردم  زا  روبع  ياهراکهار  تسا  ددص  رد  هک  تسا  ییاه  فرح  اه ، فرح  نیرتدنلب  هدش ، سکعرب  تسرد 

؟ یناسفن ای  یهلا  هزیگنا ي  اب  نید  غیلبت 

ریغ هب  هک  خیرات  یگدنز و  زا  يا  ههرب  ره  رد  هک  دهد  یم  ناشن  رگید  فرط  زا  یعرش  تریـصب  فرط و  کی  زا  یخیرات  هبرجت ي 
هنومن ي روشک  یـسایس  ياـه  ناـیرج  میدرک و  طوقـس  هکلب  میداـتفا  بقع  دوخ  یقیقح  فادـها  زا  اـهنت  هن  میدرک ، رظن  قـح »  » زا
هراّما ي سفن  دنسپ  مدرم  ياهراعش  ششوپ  ریز  دوب و  نایم  رد  هراّما  سفن  تقوره  اریز  تسا ، بلطم  نیا  ندش  نشور  يارب  یبوخ 
ار دوخ  دیاب  ًالوا : .درادن  تسار  پچ و  ياه  نایرج  هب  یطبر  چیه  هدعاق  نیا  دوب و  یمتح  اه  نایرج  تسکـش  دـش ، کیرحت  مدرم 

لفاغ دروخ  میهاوخ  هراّما  سفن  زا  يوریپ  اب  هک  يا  هبرض  زا  ًایناث : .مینکن  شوخ  لد  دوخ  ِدنسپ  مدرم  ياهراعـش  هب  و  میهدن ، بیرف 
مالـسا و زا  هک  يدارفا  اسب  هچ  .میئامن  لیلحت  ار  اه  نآ  يزوریپ  تسکـش و  زار  مینک و  یـسررب  ار  اه  نایرج  دـید  نیا  اـب  میـشابن و 
هراّما ي سفن  ياضرا  يارب  دنک  یم  بالقنا  زا  يرادفرط  هک  يدرف  نآ  دندش  هجوتم  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دـنا  هدروخرـس  بالقنا 

نآ يارب  اهنت  هن  يرادـفرط  عون  نیا  دـنک ، مکاـح  بیقر  هورگ  رب  ار  دوخ  هورگ  ار و  دوخ  قیرط  نآ  زا  دـهاوخ  یم  تسا و  شدوخ 
دهد رکذت  ار  ادخ  مکح  یسک  هک  دشاب  یلکـش  هب  رگا  مه  فورعم  هب  رما  .دنک  یم  ادج  مالـسا  زا  زین  ار  هیقب  هکلب  دراد  ررـض  درف 

: میئوگب فرط  هب  هناتسود  ییاضف  رد  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  نیا  دراد ، ررض  رایسب  لباقم ، فرط  ریقحت  يارب  یلو 
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قح لابند  هک  یمدآ  نآ  امـش  رظن  هب  تقو  نآ  هیقب ، هب  تسا  نامدوخ  لیمحت  نامیاه  فورعم  هب  رما  یهاگ  راد ! اپ  هب  ار  ادخ  مکح 
ار هدـنب  هک  نیا  نیع  رد  اضف  نآ  رد  یلو  دریذـپ  یمن  مّلـسم  دریذـپ ؟ یم  ار  تسا  هراـّما  سفن  اـب  هارمه  هک  يدروخرب  نینچ  تسا ،
ام هک  مینک  یمرکف  مه  دعب  میداد ، هئارا  وا  هب  قحان  يریسم  رد  ار  نید  هب  رکذت  نوچ  تفرگ ، هلصاف  مه  نید  زا  هنافـساتم  تفریذپن 

! میا هدرک  یبوخ  یلیخ  راک 

یگدنز رد  ییاه  هنومن  .مینز  یم  شتآ  هب  ار  هیقب  نامدوخ و  ام  دشاب ، حرطم  قح  زج  هک  اج  ره  مینکن ، شومارف  ار  هدعاق  نیا  دـیاب 
ار دوخ  صقن  نوچ  ار ، هیقب  مه  میا و  هدز  شتآ  ار  نامدوخ  مه  میا ، هدوب  حرطم  نامدوخ  نوچ  مالـسا » زا  عاـفد   » مسا هب  هک  میراد 
زا لبق  درک و  ناهنپ  ار  دوخ  ِندوب  اونشان  اقآ ؛ نآ  هک  دیوگب  دهاوخ  یم  ار  نیمه  رامیب »  » و رک »  » ناتـساد نآ  رد  يولوم  .میا  هدیدن 
هک دوب  یباوج  ِسکع  اه  باوج  نآ  لـمع ، رد  هک  درک  ضرف  ار  ییاـه  باوج  دوخ  تـالاؤس  يارب  دورب ، راـمیب  تداـیع  هب  هک  نآ 
وت کشزپ  دـسرپ ، یم  یتقو  ای  و  دـیوگ ، یم  ار  ییاذـغ  کی  يدروخ ، هچ  دـیوگ  یم  یتقو  درک  یم  روصت  وا  .داد  یم  وا  هب  راـمیب 

نیلاب هب  هک  یکشزپ  دیسرپ : .تناج  شون  تفگ : .رهز  تفگ : يروخ ؟ یم  هچ  تفگ : رامیب  هب  .دیوگ  یم  ار  یکـشزپ  کی  تسیک ،
: دیوگ یم  يولوم  .وا  تساپ  كرابم  سَب  َهب ، َهب ، تفگ : .لیئارزع  داد : باوج  تسیک ؟ دیآ  یم  تا 

زا

اه فوخ  نیا  هراچ ي  يارب 

دمآ

انِدهإ يزامن  ره  ردنا 
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! ایادخ دننک  یم  سامتلا  يزامن  ره  رد  تسین ، روط  نیا  یلو  دـینک  یم  یبوخ  راک  دـیراد  دـینک  یم  رکف  یهاگ  امـش  هک  نیا  يارب 
«. َمیِقَتسُملا َطاَرِّصلا  اَنِدهإ  »

هجاوخ

دنُک یم  تعاط  هک  درادنپ 

، ربخ یب 

! دنَک یم  ناج  تیصعم  زک 

نآ رب  هوالع  تسادخ ، يارب  رگا  ادـخ !!» يارب  ندرکراک   » میراذـگ یم  مه  ار  شمـسا  میروآ ! یمرد  ار  مدرم  ردـپ  اه  تقو  یهاگ 
.دشاب ادخ  يارب  مه  شمسر  دشابن ، ادخ  يارب  شمسا  طقف  دشابن ، نایم  رد  مه  هراّما  سفن  دیاب  دوش  هتفرگ  راک  هب  لقع  دیاب  هک 

، دسر یمن  هجیتن  هب  راک  دـشاب  هراّما  سفن  اجره  ًالوا : تسا ، رارق  نیمه  زا  عوضوم  مه  بالقنا  رد  دوجوم  ياه  نایرج  اب  هلباقم  رد 
هک میتسه  ور  هبور  یبالقنا  اب  میشاب  هجوتم  ًایناث : دشاب ، بالقنا  مالسا و  یلوصا  ياه  شزرا  مالسا و  زا  عافد  هیـضق  رهاظ  رگا  یتح 
هب ار  مدرم  تساوـخ  هدز  برغ  یناـیرج  رگا  درک  رکف  دـیابن  دوز  تسا ، انـشآ  بتکم  نآ  اـب  ناریا  مدرم  لد  دراد و  عیـشت  رد  هشیر 

دننک یم  یناوخزاب  عیشت  بتکم  یخیرات  ياه  كالم  ساسارب  ار  دوخ  تصرف  نیلوا  رد  مدرم  .دوش  یم  قفوم  دناشکب ، دوخ  فرط 
ًاموـمع هک  تسا  تهج  نیمه  هب  ناریا  رد  بازحا  نـتفرگن  هـشیر  زار  دـندرگ و  یمرب  تیوـنعم  تلادـع و  ياـه  شزرا  يوـس  هـب  و 
لکـشم دـنک ، یم  نوریب  خـیرات  زا  ار  اه  نآ  عیـشت  يدـیحوت  حور  اذـل  هتـشاد و  هبلغ  ناـش  یهلا  ياـضف  رب  بازحا  یـسایس  ياـضف 

.دنسانش یمن  ار  نآ  شقن  یمالسا و  بالقنا  عیشت و  يدیحوت  ینعم  هک  تسا  نآ  ام  نویسایس 
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بالقنا ياه  شیور  اه و  شزیر 

، دـنداد لد  بان  مالـسا  هب  تشگرب  دـیما  هب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  بالقنا و  هب  دوب ، ادـخ  ناـش  هزیگنا  هک  ناریا  تلم 
نیا اب  هاش .» رب  گرم  : » دـنتفگ ماما  هارمه  دـندمآ و  ماـما  راـنک  دـننک  کـیدزن  برغ  هب  ار  ناریا  هک  نیا  هزیگنا ي  اـب  يا  هدـع  یلو 

ات هاش » رب  گرم  : » دـنتفگ اه  نیا  یلو  دوشب ، مکاح  ادـخ  ات  هاش » رب  گرم  : » تفگ هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هک  تواـفت 
یبرغ ياه  تفرشیپ  زا  هک  نیا  هزادنا ي  هب  ار  یمالسا  بالقنا  مه  زورما  اه  نیا  دننک ، کیدزن  یبرغ  یگدنز  هب  یعون  هب  ار  روشک 

ماما رانک  رد  هک  یمدرم  ماما و  اب  ناشفده  هک  دوبن  تهج  نآ  هب  دندرک  یهارمه  ماما  اب  زورید  رگا  .دنناد  یم  بالقنا  دـتفین ، بقع 
هبرف ار  ناش  ّتینم  بالقنا ، رتسب  رد  دنهاوخ  یم  هک  ار  یناسک  درادـن ، رظن  ادـخ  هب  زج  هک  یبالقنا  تسا  یعیبط  .دوب  یکی  دـندوب ،

دنزب و رانک  ار  شورـس  يوجر و  هداز و  بطق  ردـص و  ینب  تسناوت  هک  تسا  نآ  هب  یمالـسا  بالقنا  شزرا  .دـنز  یم  رانک  دـننک ،
، تسا یمالـسا  بالقنا  اب  هلباـقم  یلـصا  هطقن ي  هک  برغ ، هاـگودرا  هب  اـی  دزادـنیب و  نوریب  یمالـسا  بـالقنا  خـیرات  زا  ار  اـه  نآ 

يوس هب  بالقنا  تکرح  دـنریگب و  ياج  بالقنا  تسوپ  ریز  رد  دارفا  عون  نیا  هک  دـنک  یم  دـیدهت  ار  بالقنا  یتقو  رطخ  .دتـسرفب 
ات دنکن  یهجوت  چیه  اه  شزیر  عون  نیا  هب  دهد و  همادا  ار  دوخ  هار  هک  تسا  نآ  بالقنا  رنه  .دننک و  فقوتم  ار  شـسدقم  فادها 

تسوپ ریز  زا  دندرک و  داجیا  بالقنا  يارب  ییاهرس  درد  دارفا  نیا  اه  ههرب  زا  یضعب  رد  رگا  یتح  .دنامن  زاب  شا  یلـصا  فادها  زا 
ار ناشیاه  تفلاخم  دندش و  جراخ  بالقنا 
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تقد اب  فدـه  هطقن ي  هب  تبـسن  دـنک و  یناوخزاب  ار  دوخ  هک  یمالـسا  بالقنا  يارب  دـش  یتاکرب  اهرـسدرد  نامه  دـندرک ، ینلع 
.دیامن يزیر  همانرب  يرتشیب 

هتفرگ هدهعرب  ار  يدصقم  نینچ  یهاشنهاش  ماظن  هک  دوب  ام  دصقم  گنهرف ، رکف و  نامه  اب  نآ و  یبرغ  ینعم  هب  ندش  نردـم  رگا 
، میدش کیدزن  برغ  هب  ندـش  نردـم  هناهب ي  هب  تقو  ره  هک  میا  هدرک  هبرجت  نوگانوگ  لحارم  رد  مه  یخیرات  هبرجت ي  رد  .دوب 
دـش و ناـم  یگدـنز  دراو  یبرغ  ياـه  شزرا  میدـش و  راـتفرگ  یبرغ  حور  هب  میوـش ، کـیدزن  یبرغ  يژوـلونکت  هب  هک  نآ  نودـب 
رد میدرک ، عوجر  برغ  هب  یکالم  ره  نودـب  نوچ  .میدـش  ریقحت  برغ ، زا  رتشیب  هچ  ره  دـیلقت  اب  داد و  داب  رب  ار  ناـمیاه  یگدـنز 

تیعقوم یمالـسا و  بالقنا  یتروص  ره  رد  دـیاب  تسا ، ام  ولج  رد  دراد  هک  یـصاخ  فادـها  اـب  یمالـسا  بـالقنا  زورما  هک  یلاـح 
.مینکن شومارف  ار  یمالسا  ندمت  يوس  هب  برغ  زا  روبع  درکیور  یخیرات و 

هک دـسر ، یمن  يزیچ  هب  اهنت  هن  ندـش  ییاپورا  اب  هک  تفای  تسد  یخیرات  یهاگآدوخ  عون  کـی  هب  عیـشت  رون  هب  ناریا  تلم  ادـتبا 
نامه رد  درک و  ّسح  دوخ  تسوپ  گر و  اب  ناخاضردمحم  نامز  رد  ار  ندش  ییاپورا  اریز  دـهد ، یم  تسد  زا  زین  ار  شزیچ  همه 
یتلم تیوه  هب  تشگرب  یمالـسا ، بالقنا  وکوف :» لشیم   » لوق هب  دوب ، هدرک  هناخ  مدرم  ناج  ِقمع  رد  بـالقنا  هب  هجوت  حور  ناـمز 

گنهرف طسوت  ام  اج  نآ  ات  دـننزب ؛ ام  رـس  رب  ار  برغ  دنتـساوخ  یم  لاس  هاجنپ  رـسپ  ردـپ و  نیا  .دـنا  هدروخرـس  برغ  زا  هک  تسا 
! دیراذگب رـس  هالک  دیرادرب ، ار  ناتیاهرداچ  دیناشوپب ، ار  ناتیاهوم  دیهاوخ  یم  مه  رگا  دـنتفگ : ام  نانز  هب  هک  میدـش  ریقحت  برغ 

تساوخ یم  ناریا  تلم  حور  رگا 
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!؟ دنهد عاجرا  برغ  هب  ار  ام  دنراد  یعس  يا  هدع  زاب  هنوگچ  سپ  دوب ، مهارف  شرتسب  نامز  نآ  رد  هک  دریذپب  ار  برغ 

، مدینـش نم  دنیبب ، ار  برغ  قرب  قرز و  رپ  رهاظ  رد  ناهنپ  تاملظ  دناوتب  ناسنا  هک  دروآ  یم  هارمه  هب  یتریـصب  نانچنآ  عیـشت  حور 
تـشگرب ناریا  هب  سیراپ  زا  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ردص و  ینب  هک  یتقو  دندوب ، هتفگ  هیلع » هللا  همحر  » يرهطم دیهش 

ناطیش تسد  مدرک  سح  مداد ، تسد  وا  اب  متفرگ و  ار  ردص  ینب  تسد  هک  نیمه  دندمآ ، یم  نییاپ  امیپاوه  زا  یتقو  دندوب ، هدرک 
، دسرب نآ  هب  دناوت  یم  هیلع » هللا  همحر  » يرهطم دیهـش  تریـصب  هک  تسا  یـسدقم  ساسحا  کی  منک  یم  رکف  تسا ! نم  تسد  رد 

تبسن دننک و  دشر  مدرم  مارآ  مارآ  هک  تسا  نیا  اه  نآ  عفر  هار  دنتسه ، ییاه  یصلاخان  هجوتم  هک  دنتـسه  یناسک  مه  الاح  نیمه 
.دندرگ ریصب  اه  نآ  هب 

بالقنا ياروش  یلو  مدوب ؛ ناگرزاب  ياـقآ  يریزو  تسخن  فلاـخم  مه  لوا  زا  نم  دـندومرف : هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما 
تـشاد ار  تکرب  نیا  تقوم  تلود  ناگرزاب و  ياقآ  روضح  لاح  نیا  اب  .متفریذپ  مه  نم  دندید و  حالـص  روط  نآ  درک و  داهنـشیپ 

، دندرک بالقنا  هک  یمدرم  یمالـسا و  بالقنا  تسا ، مهم  یبرغ  ياه  شزرا  اکیرمآ و  هک  ردـقنآ  هورگ  نیا  يارب  دـنمهفب  مدرم  ات 
هنـسح هزادنا  هچ  اه  ییاکیرمآ  اب  تقوم  تلود  ءاضعا  هطبار ي  دش  نشور  دـمآ  تسد  هب  هک  یـسوساج  هنال ي  دانـسا  .تسین  مهم 

.دندنارورپ یم  رس  رد  یمالسا  بالقنا  يارب  اه  هشقن  هچ  هدوب و 

هک دوب  یتریـصب  يدیحوت و  حور  نامه  دراذگب ، رـس  تشپ  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  لحارم  نیا  یمالـسا  بالقنا  دـش  ثعاب  هچنآ 
هعیش مدرم 
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شتقو هب  ات  دـندنام  یم  یقاب  هدروخن  تسد  ناسیدـق ، نوچمه  يدازآ  تضهن  ءاـضعا  ناـگرزاب و  سدـنهم  لاـثما  هنرگو  .دنتـشاد 
.دنهد رییغت  ار  بالقنا  یلک  تهج 

اه تریصب  هشیر ي 

هب ساسا  نیمه  رب  تسین و  ناشرظن  ّدـم  ادـخ  زج  هک  نیا  درک و  لابند  اه  نآ  صولخ  رد  دـیاب  ار  یعقاو  نایعیـش  تریـصب  هشیر ي 
یناف نیع  رد  هک  دـندش  لیامتم  یموصعم  ماما  فرط  هب  دـندشن ، لیامتم  دوب ، تردـق  رـس  رب  تباـقر  اـج  نآ  رد  هک  هفیقـس ، فرط 

(1) .دوب ملاع  راگدرورپ  تافص  ءامسا و  رهظم  ادخ ، رد  ندوب 

رظنم زا  ار  يزیچ  دناوت  یمن  ناَهبور ، ياه  بات  چیپ و  دـنک و  یم  رارقرب  طابترا  یهلا  ننـس  اب  ناسنا  حور  هک  تسا  صلاخ  ِتین  رد 
رون اب  ار  دوخ  هک  ار  ییاه  نآ  ناهبور ، ياه  بات  چیپ و  .تسا  یصولخ  یب  تهج  هب  دیآ  یم  ام  ِرـس  یتخبدب  هچ  ره  .دنک  ناهنپ  وا 

مـشچ هظحل  کی  دننک و  یم  یبایزرا  اه  هدعاق  ننُـس و  ساسارب  ار  اه  هثداح  دهد ، بیرف  دـناوت  یمن  دـنا ، هدرک  رونم  صلاخ  ِتین 
ماـما ترــضح  .دــنروخب  ار  راّـکم  ياـیند  قرب  قرز و  رپ  ِرهاــظ  بـیرف  اــت  دوـش ، یمن  فرــصنم  یهلا  ننــس  روـضح  زا  ناــشلد 

يایند ياوتحم  یب  رهاظم  نامه  برغ  قرش و  ياه  تردق  دیشاب  نئمطم  : » دنیامرف یم  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ
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ترضح نآ  اِنتَفِْرعَِمب » اَّلِإ  اًلَمَع  ِداَبِْعلا  َنِم  ُهَّللا  ُلَبْقَی  َال  ِیتَّلا  یَنْسُْحلا  ُءاَمْسَْألا  ِهَّللا  ُنَْحن َو  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  - 1
میئام ادخ  هب  دنگوس  دندومرف : دیناوخب ؛» اه  نآ  هب  ار  وا  تسوکین  ياه  مان  ار  ادخ  : » دیامرف یم  هک  لج  زع و  يادـخ  لوق  هب  عجار 

ص 144) ج 1 ،  یفاکلا ،  ) .دشاب ام  تفرعم  اب  هک  نآ  رگم  دریذپن  ناگدنب  زا  ار  یلمع  ادخ  هک  وکین  ياه  مان  نآ 
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(1) ؛» دشاب یمن  رکذ  لباق  يونعم ، ياه  شزرا  يایند  یگنادواج  دولخ و  ربارب  رد  هک  دنا  يدام 

ود نیا  هک  نیمه  .دندوب  يدیحوت  یگدـنز  شیامن  هک  تسا  یموصعم  ناماما  هب  هجوت  دـیحوت و  رد  صولخ  تهج  هب  تریـصب  نیا 
نآ ظفح  ام  رنه  .دیآ  یم  دـیدپ  تسا ، برغ  نآ  لماک  رهظم  زورما  هک  ایند  هب  اه  شیارگ  عاونا  دورب  اه  ناسنا  بلق  ناج و  زا  هتکن 

: يولوم هتفگ  هب  .تسا  ام  يولج  رد  نآ  ندروآ  تسد  هب  هار  هک  تسا  تریصب 

هچنآ

نایع ینیب  هنیآ  رد  وت 

ریپ

نآ زا  شیب  دنیب  تشخ  ردنا 

ریپ

دوبن ملاع  نیک  دنا  ناشیا 

ناج

دوج يایرد  رد  دوب  ناشیا 

رد

دنا هدید  ار  یِم  روگنا  ِلد 

رد

دنا هدید  ار  ئیش  ضحم ، يانف 

هکرـس هرمخ ، نیا  رد  دـنمهف  یم  هزاـت  تفرگ ، ار  اـج  همه  ّیِم  يوب  یتقو  اـه ؛ یـضعب  دـنیب ، یم  ار  ّیِم  روگنا  لد  رد  ریـصب  ناـسنا 
هکرـس روگنا ، نیا  دـنو  یم ر  ولج  اه  نیا  هک  شور  نیا  اب  دـنمهف ، یم  تریـصب  لـها  رهاـظ ؛ لـها  سکع  رب  .تسا  بارـش  تسین ،

یم ربخ  اه  نآ  هب  هیواعم  تموکح  زا  هفوک  ربنم  يالاب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  .دوش  یم  لیدبت  ّیم  هب  هکلب  دش  دهاوخن 
یمن اـما  شدیـشکب ، تسا ، هدـمآرب  مکـش  هدـنگ و  يوـلگ  ياراد  هک  دوـش  هریچ  امـش  رب  يدرم  نم  زا  سپ  : » دـنیوگ یم  دـنهد و 

(2)« .شدیشک

زا یلصف  کی  شدوخ  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ياه  یئوگ  شیپ  ای  محالم  عوضوم  ینـس  هعیـش و  بتک  رد 
یگدنز
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.تسا هدروآ  هغالبلا  جهن  حرش  مود  دلج  رد  ار  اه  نآ  زا  يرادقم  دیدحلا  یبا  نبا  .تسا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

نوچ دـیآ ، یم  شیپ  تریـصب  لها  يارب  نوگانوگ  ياه  تروص  هب  هک  دراد  يا  هدـعاق  هب  هراـشا  دـنا » هدـید  ار  ّیِم  روگنا  لد  رد  »
.دنسانش یم  ار  ملاع  رد  يراج  دعاوق 

یم ریـصب  دیهاوخ ، یمن  ار  ادخ  زج  تسا و  صلاخ  نات  تین  هک  يا  هزادـنا  هب  هک  تسناد  هتکن  نیا  رد  دـیاب  ار  اه  تریـصب  همه ي 
(1) !؟» ًانیقی ُتْدَدزاام  ُءاطِغلا  َفِشُک  َول  : » دنیامرف یم  هتکن  نیمه  ساسارب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دیوش 

.میتسه روک  دوخ  ِطلغ  ياه  تین  تهج  هب  ام  سپ  دوش .» یمن  هفاضا  يزیچ  نم  نیقی  رب  دورب ، بقع  اه  هدرپ  رگا  »

هناد زا  ماد  صیخشت  لماع 

رثا رد  و  دنا ، نطاب  زا  تلفغ  ینیبرهاظ و  راتفرگ  دنا ، مورحم  یتسه  يادـخ  رب  هاگن  زا  هک  هزادـنا  نامه  هب  رگندودـحم ، ياه  مشچ 
.دنهد صیخشت  ار  هناد  ماد و  نیب  دنناوت  یمن  نوچ  دنتفا ، یم  ماد  رد  مئاد  يرگن  یحطس  نیمه 

ینعی عمط ؛ تسا ، هتخادنا  زور  نیا  هب  تعانق  زا  يرود  و  عمط »  » ار اه  نآ  همه ي  دـیوش  یم  هجوتم  دـینزب  اه  نادـنز  هب  يرـس  رگا 
يارب ام  دوبعم  هچنآ  هجیتن  رد  میوش و  عناق  ادخ  یگدنب  هب  ینعی  تعانق  .میهاوخ  یم  ار  دـهاوخ  یم  ناسنا  يارب  دـنوادخ  هچنآ  زج 

نیمه دشاب ، ینتساوخ  ام  يارب  هتساوخ ، ام 
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ار ام  تریصب  هک  دیآ  یمن  شیپ  یعمط  هجیتن  رد  میوش و  یم  عناق  هتساوخ  نامیارب  وا  هچنآ  هب  یهیدب  روط  هب  میتفریذپ ، ار  ادخ  هک 
« ماد  » دنناوت یمن  دننک ، مگ  ار  ادخ  هک  یمدرم  میشاب ، هجوتم  دوخ  لد  ناج و  اب  دیاب  .دنک  کیرحت  ار  ام  دناوتب  عمط  دریگب و  ام  زا 

! دنریگ یم  هناد  ار  ماد  ًامومع  و  دنهد ؛ صیخشت  ار  هناد »  » و

هب وا  یگدنب  يوس  هب  ادخ و  يوس  هب  زج  هک  ییاه  نآ  میئوگب : دیاب  مینک  یسررب  رت  هدرتسگ  یحطـس  رد  ار  عوضوم  میهاوخب  رگا 
نخـس تقیقح  زا  دـنناوت  یم  دارفا  نیا  ایآ  .ار  َملاع  تقیقح  هن  ار و  دوخ  تقیقح  هن  دنـسانش و  یم  ار  دوخ  هن  دـنور ، یم  رگید  هار 

!؟ دننک انشآ  تقیقح  اب  ار  ام  دنیوگب و 

نیا دوب  مولعم  شیپ  لاس  هد  میریگ ، یم  هلصاف  اه  نآ  زا  میوش ، تالکـشم  راتفرگ  هک  نیا  زا  لبق  دنامب  ام  نهذ  رد  بلطم  نیا  رگا 
بارخ هک  دننز  یم  ناشرس  رب  همه  الاح  تدم  نآ  زا  دعب  دنک ، یم  بارخ  دراد  ار  ام  راک  شا ، یهلا  ریغ  يداصتقا  صـصخت  اب  اقآ 

یمن ولج  ادخ  ياه  همانرب  اب  ادخ و  اب  درادن ، ادخ  هک  یسک  میسرب ! بلطم  نیا  هب  میتسناوت  یم  لوا  زور  نامه  هک  یتروص  رد  دش !
رد ار  روشک  کی  ياه  همانرب  الاح  هک  هداد  صیخـشت  ار  هناد  ماد و  شدوخ  رگم  دشاب ، شخب  هجیتن  شراک  دناوت  یم  هنوگچ  دور ،

.دنک یم  راتفرگ  ماد  رد  ار  اه  نآ  هناد ، هب  هعماج  ندناسر  ياج  هب  تسین ، لصا  نآ  رد  ادخ  هک  یشزومآ  ماظن  میتشاذگ ؟ شرایتخا 
یب ِنارحب  رد  تسا و  هدرک  مـگ  ار  هار  شدوـخ  وا  دـشاب  دـیفم  هعماـج  يارب  دسانـش  یمن  ار  تـقیقح  هـک  یـسک  نآ  تـسا  لاـحم 

.درب یم  رس  هب  یتریصب 

83 ص :

یبرغ ملاع  زا  تفر  نورب  یمالسا ، www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


هب دیشروخ  رون  دید  رگا  يدرف  نینچ  .تسیچ  اه  یکیرات  تلع  تساجک و  رون  هشیر ي  دناد  یم  دسانـش ، یم  ار  دیـشروخ  هک  نآ 
.دنک اهر  ار  دیشروخ  ات  دناد  یمن  راوید  زا  ار  رون  نآ  هداتفا ، راوید 

یم دوخ  نارحب  رب  دتسیا و  یم  موصعم  ماما  لباقم  رد  دزادنا و  یم  هار  لمج  گنج  دوبن ، قح  بلاط  دوجو  مامت  اب  يا  هعماج  یتقو 
نارحب عوقو  زا  اهنت  هن  توعد  نآ  نتفریذپ  اب  تفریذپ و  یم  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  توعد  دوب  یم  قح  بلاط  رگا  دیازفا و 
مالـسا زورما  هک  درک  یم  تکرح  ییافوکـش  تمـس  هب  نانچنآ  مالـسا  ناهج  رد  خیرات  ریـسم  هکلب  دش ، یم  يریگولج  هدنیآ  ياه 

.دوب اه  میمصت  اه و  هشیدنا  هجوت  زکرم 

قح هک  دـندرکن  دـشر  هزادـنا  نیا  ات  ناناملـسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  دـش  عورـش  اج  نآ  زا  لکـشم 
ردـص ناناملـسم  .دـننک  هشیپ  ار  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  ینعی  موصعم  ماـما  هللا و  یلو  هک  قح  ینیع  قادـصم  زا  يوریپ  ینعی  یهاوخ 
همادا زونه  تلفغ  نیا  و  دـندرک -  تلفغ  ریخا  هتکن ي  نیا  زا  یلو  دـندوب  یهاوخ  قح  ياه  ناسنا  راصنا  نیرجاهم و  زا  معا  مالـسا 

ات دندادن  همادا  ار  تیـساسح  نیا  یعامتجا  روما  رد  یلو  دـنا  ساسح  مالـسا  تاروتـسد  يارجا  هب  تبـسن  يدرف  روما  رد  هک  دراد -
رارق يا  ههبج  رد  هتـساوخان  میتفریذـپ ، هراـک  همین  ار  مالـسا  اـم  رگا  مه  زورما  .ددرگ  مکاـح  ناـش  یگدـنز  داـعبا  همه ي  رد  قـح 

قح تسانب  رگا  دنتـسناد  یم  هنیدم  مدرم  همه ي  .دنتخادنا  هار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لباقم  ار  لمج  گنج  هک  تفرگ  میهاوخ 
دراد یلاکشا  هچ  هک  دوب  عوضوم  نیا  هب  تبسن  تیساسح  مدع  رد  ناش  لکشم  دنک ، تموکح  یلع  دیاب  دنک ، تموکح  هعماج  رد 

شا هجیتن  دشابن !؟ موصعم  ماما  تیالو  رایتخا  رد  هعماج 
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رکشل طسوت  هنیدم  رد  يراتشک  تشک و  نانچنآ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  دیزی و  تیمکاح  اب  دش و  نشور  اهدعب 
میـشابن ساسح  قح  تیمکاح  هب  تبـسن  یتقو  یتسار  .درک  یمن  مه  ار  نآ  روصت  سک  چیه  هک  دش  زواجت  نانز  هب  داتفا و  هار  ماش 

هعجاف ي هک  دـندیمهفن  ارچ  و  دنتـشاذگ ؟ ار  يراک  هچ  هیاـپ ي  هفیقـس  اـب  دـندیمهفن  ارچ  میـشاب ؟ نیا  زا  ریغ  يا  هجیتن  رظتنم  دـیاب 
هک دوب  يا  يزیر  نوخ  نیلوا  دوبن ؛ هداس  گنج  کی  لمج  گنج  تسا ؟ مالـسا  رکیپ  هب  هبرـض  نیرت  گرزب  عورـش  لمج ، گـنج 
نآ هشیر ي  .تشگ  فاص  ناورهن  نیفص و  لثم  ییاه  گنج  يارب  هار  دش و  ماجنا  نیملسم  ماما  يور  هبور  یمالسا و  هزوح ي  رد 

، هورگ طـخ و  نآ ، تیمکاـح  قح و  هب  رظن  اـت  دوب  رتـشیب  بذاـک  ياـه  تسادـق  بزح و  هلیبـق و  هورگ و  هب  اـهرظن  هک  دوب  نآ  مه 
هدافتسا ءوس  اب  لمج  گنج  .تشگ  هدوشگ  يرگید  زا  دعب  یکی  یمالـسا  ماظن  اب  هلباقم  ياه  تعدب  باب  دش و  قح  ندید  باجح 
تیونعم تلادـع و  رب  هک  یماما  دوب ، موصعم  ماما  تیمکاـح  هب  تبـسن  تیـساسح  مدـع  نآ  دـمآ و  دوجو  هب  فعـض  هطقن  کـی  زا 

.درک یم  دیکأت 

یم تسد  زا  ار  مزال  تیـساسح  قح  تیمکاـح  هب  تبـسن  مدرم  دوش ، يراـگنا  لهـس  هعماـج  دارفا  يونعم  تیبرت  هب  تبـسن  تقوره 
یم هتـشادرب  اه  میرحت  دیـشابن ، ساسح  یمالـسا  بالقنا  لوصا  هب  تبـسن  رگا  دوش  هداد  هدـعو  اه  نآ  هب  یتقو  لاح  نآ  رد  دـنهد ،

ات میهد  روضح  ناکما  رابکتـسا  ماظن  هب  رگا  هک  نآ  زا  لفاغ  دـتفا ، یم  بآ  ناـشناهد  دـینک ، یگدـنز  دـیناوت  یم  رت  تحار  دوش و 
لوصا و همه ي  زا  ناریا  تلم  رگا  « ؛» هیلع یلاـعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  ترـضح  ریبـعت  هب  .دـیآ  یم  ولج  اـم  تراـسا  تراـقح و 

یمالسا و نیزاوم 
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نآ دـیامن ، ناریو  دوخ  ياه  تسد  اب  ار  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ربمایپ و  رابتعا  تزع و  هناخ ي  دـنک و  لودـع  دوخ  یبـالقنا 
يّدح نامه  رد  یلو  دنسانشب ، تیمسر  هب  گنهرف  یب  ریقف و  فیعـض و  تلم  کی  ناونع  هب  ار  وا  ناراوخ  ناهج  تسا  نکمم  تقو 

(1) «. رکون ام  دنشاب  اقآ  اه  نآ  هک 

زا تلفغ  تهج  هب  همه  دنـسانش ، یم  ار  نآ  موس  ناهج  ّدح  رد  درب و  یم  جـنر  نآ  زا  مه  زونه  هک  دـمآ  مالـسا  ناهج  رـسرب  ییالب 
.دوب موصعم  ماما  تیمکاح  یهاوخ و  قح 

طخ و ره  ءاروام  هک  دنا  ناما  رد  اه  تردـقربا  ياه  هشقن  زا  زورما  دـندروخن و  ار  لمج  گنج  نازورفا  شتآ  بیرف  زورید  یناسک 
ماظن يوربور  هاـگآدوخان  هنرگو  دوش ، ماـمت  اـه  نآ  ررـض  هب  رهاـظ  هب  یهاوخ  قح  نیا  رگا  یتح  دنـشاب ، قح  لاـبند  هب  يا ، ههبج 

، هدروآ دیدپ  ار  نآ  یمالسا  بالقنا  هک  رصاعم  يونعم  خیرات  زا  قیرط  نیا  زا  و  درک ، دنهاوخ  لمع  تلم  نانمشد  عفن  هب  یمالسا و 
دوخ ناینب  رد  ار  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  موصعم  ماما  تیمکاح  يوس  هب  ریـس  برغ و  زا  روبع  تلاـسر  هک  یبـالقنا  .دـنتفا  یم  نوریب 

.دراد

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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یبرغ مَلاع  زا  تفر  نورب  هار  یمالسا و  بالقنا 

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ییاهر هب  دیما 

هار یلو  دوب  هتخانـش  ار  دوخ  نارود  هعجاف ي  هک  تسا  يرـشب  يارب  یهلا  رون  یلجت  روهظ  هک  ار  یمالـسا  بـالقنا  ققحت  درگلاـس 
.منک یم  ضرع  کیربت  ناردارب  نارهاوخ و  تمدخ  دوب ، هدرکن  هبرجت  زونه  ار  نآ  زا  ندمآ  نوریب 

تیناسنا مامت  هک  ار  تعـسو  نآ  زا  يرود  هعجاف ي  قمع  دنریگ و  یم  مک  تسد  ار  دننک  ادیپ  دیاب  هک  یتعـسو  نآ  اه  ناسنا  یهاگ 
اه ناسنا  زا  یـضعب  .دنتـسین  یجنم  رظتنم  دنا و  هتفریذپ  ار  دوخ  ِدوجوم  عضو  ییاه  ناسنا  نینچ  دنـسانش ، یمن  دیابر ، یم  ار  اه  نآ 
ار ییاهر  دـیما  دوخ  رد  دـنناوت  یمن  دـننیب  یم  عیـسو  قیمع و  ار  هعجاـف  نوچ  یلو  دنـسانش  یم  ار  یناـسنا  تـالامک  دوخ و  شزرا 

اریز دننک ؛ یم  یگدنز  سأی  اب  دنا ، هتسب  دوخ  يوس  هب  ار  نامسآ  هار  دنراد و  رظن  دوخ  تاناکما  هب  طقف  نوچ  اه  نیا  .دننک  افوکش 
رگید فرط  زا  یلو  دنسانشن  تیمسر  هب  ار  یتشز  یتشلپ و  دنشابن و  یـضار  تسه  هچنآ  هب  هک  دنراد  روعـش  ردق  نآ  فرط  کی  زا 
عوـن ود  ِلـباقم  رد  .تسا  هدرک  ردـقم  اـه  نآ  يارب  ار  روـن  يوـس  هب  تاـملظ  زا  تـفر  نورب  هار  دـنوادخ  هـک  دـنمهفب  دـنناوت  یمن 

دنناد یم  هعجاف  قمع  تخانش  نیع  رد  هک  دنتسه  يا  هدع  روکذم ، تیصخش 
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موس عون  تیـصخش  .دتـسرف  یم  ییاهر  يارب  يا  هچیرد  تاجن و  يارب  يرون  هک  تسا  نیا  دنوادخ  ّتنـس  يا  هعجاف  ره  لد  رد  هک 
اـشوک دوجو  ماـمت  اـب  یجنم  هب  هجوت  گـنهرف  داـجیا  رد  دسانـش ، یم  یبوخ  هب  ادـخ  تمحر  ناونع  هب  ار  یجنم  هک  نیا  رب  هوـالع 

شومارف زگره  ار  یلاعتم  یگدنز  هب  ندیـسر  هار  دـنراد ، رظن  ّدـم  هراومه  ار  دوخ  نیرب  تایح  هک  نیا  نیع  رد  دارفا  عون  نیا  .تسا 
.دننک یمن 

ام ناـج  رد  ییاـه  یگرزب  هچ  مینک  تلفغ  هک  تسا  نآ  دوخ  هب  ملظ  نیرت  گرزب  منک  ضرع  مهاوـخ  یم  همدـقم  نیا  هب  هجوـت  اـب 
دنوادـخ مینک  شوـمارف  هک  نیا  تسا و  راـگدرورپ  تیبوـبر  نتفرگ  هدـیدان  رت  گرزب  ِملظ  .تفاـی  تسد  نادـب  ناوـت  یم  تـسه و 

دیدهت ار  رشب  خیرات  نیا ، زا  رت  گرزب  يا  هعجاف  يرآ ! .تسا  هدومن  مهارف  عماوج  دارفا و  یقیقح  یلاعت  يارب  ییاه  هچیرد  هراومه 
.دنکن رکف  تسرد  نآ  هاگیاج  تقیقح و  هب  تبسن  دشابن و  لئاق  ار  مزال  شزرا  شخب  یلاعت  ياه  هچیرد  يارب  هک  دنک  یمن 

نآ زا  دسانـشن و  تسرد  ار  شنارود  تاملظ  زا  تفر  نورب  هار  هک  دوش  یم  عورـش  اج  نیا  زا  یتلم  ره  رد  فارحنا  عورـش  هطقن ي 
چیه رد  (1) و  ؛» َنوُعَّرَّضَی ْمُهَّلََعل  ءاَّرَّضلاَو  ءاَسْأَْبلِاب  اَهَلْهَأ  اَنْذَخَأ  َّالِإ  ٍِّیبَّن  نِّم  ٍهَیْرَق  ِیف  اَْنلَـسْرَأ  اَمَو  : » دیامرف یم  دنوادخ  .دنکن  لابقتـسا 

اب هتساوخ  ینعی  .دنیآرد  يراز  هب  رگم  ات  میدرک  راچد  جنر  یتخـس و  هب  ار  شمدرم  هکنآ  رگم  میداتـسرفن  يربمایپ  یموق  يرهش و 
تلفغ دولآ و  كرش  هتشذگ ي  ات  دنک ؛ زاب  ناشیارب  ار  نامسآ  هار  تالسوت ، عاونا  ندروآ  نادیم  هب  اه و  یتخس  عاونا  ندروآ 
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ناج يولج  يونعم  رترب  ياه  قفا  ات  نوُعَّرَّضَی » ْمُهَّلََعل  : » دومرف هیآ  رخآ  رد  تهج  نیمه  هب  دننک ، نوریب  رس  زا  ار  يونعم  ياه  هار  زا 
ًهَتَْغب مُهاَنْذَـخَأَف  ءاَّرَّسلاَو  ءاَّرَّضلا  اَنءَابآ  َّسَم  ْدَـق  ْاُولاَقَّو  ْاوَفَع  یَّتَح  َهَنَـسَْحلا  ِهَئِّیَّسلا  َناَکَم  اَْنلَّدـَب  َُّمث  : » دـیامرف یم  سپـس  .دوشب  زاب  ناش 

شومارف ار  اه  یتخـس  نآ  هک  اج  نآ  ات  میدومن  ضوع  اه  یگدوسآ  اه و  یتحار  اب  ار  اه  یتخـس  ياج  هاگنآ   (1) ؛» َنوُرُعْشَی ْمُهَو َال 
هک یلاح  رد  میتفرگ  ار  نانآ  هاـگان  هب  سپ  هدیـسر ، یم  اـه  یتحار  اـه و  جـنر  تعیبط  مکح  هب  زین  اـم  ناردـپ  هب  دـنتفگ  دـندرک و 

هیلوا و ياه  یتخـس  هاگیاج  دنتـسناوتن  هک  دوب  نیا  اه  نآ  يدوبان  تلع  دـندرک ، لیلحت  طلغ  ار  نتفرگ  نآ  دـندیمهفن و  ار  عوضوم 
ياج هب  هدمآ  شیپ  طیارـش  زا  طلغ  لیلحت  اب  .دنیاشگب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  هار  دـنهد و  تبـسن  ادـخ  هب  ار  يدـعب  ياه  یتحار 
يزیچ هک  اه  یتخس  نیا  دنتفگ  ءاّرَّضلا ؛» انُءابآ  َّسَم  ْدَق  َلاق  ، » دندرک يدام  ینیمز و  لیلحت  ار  عوضوم  ندش ، ینامسآ  رتشیب  هچره 

ار اه  نیمه  مه  ام  ناردپ  تسا و  هدوب  اهزیچ  نیا  زا  هشیمه  مینک ، ّلح  ادـخ  اب  طابترا  يونعم و  لماوع  قیرط  زا  میهاوخب  هک  تسین 
مادتـسم ار  تیونعم  نامـسآ  اب  دوخ  طابترا  هار  یهلا  رون  اب  دوب  انب  تفر  ناشدای  ًالـصا  هک  يروط  هب  اوَفَع » یّتَح  ، » دـنا هدرک  هبرجت 

.دننک
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اه ینمشد  نیرت  قیمع 

یعیبط دوش و  رکذتم  وا  هب  ار  تیونعم  نامسآ  زا  تیرشب  هتسب ي  هار  ات  هدمآ  نادیم  هب  تنس  نیمه  ياتسار  رد  زین  یمالـسا  بالقنا 
ندـمت ياه  ینمـشد  دـیئامرف  یم  هظحـالم  هچناـنچ  دوش و  یم  ریگرد  نآ  اـب  شندوب ، ینیمز  تهج  هب  هتینردـم  گـنهرف  هک  تسا 

ار یمالـسا  بالقنا  نانمـشد  هاگیاج  ام  رگا  هک  تسا  تیرـشب  خیرات  رد  اه  ینمـشد  نیرت  گرزب  عون  زا  یمالـسا  بالقنا  اب  دیدج 
.درب میهاوخ  یپ  بالقنا  نیا  تقیقح  لصا و  هب  میوش ، هاگآ  اه  ینمشد  نیا  هزیگنا ي  هب  ًاقیمع  میسانشب و 

، دراد رگیدکی  هب  تبـسن  ابقر  ياه  هاگن  توافت  قمع  رد  هشیر  اه  ینمـشد  قمع  دوب ، دهاوخ  هدوب و  ییاه  گنج  خـیرات  رد  هشیمه 
هدیقع و رد  یتوافت  دنگنج ، یم  رگیدکی  اب  ایند  لها  هک  ییاج  نآ  تسا ، رتدیدش  اه  ینمـشد  دشاب ، رت  قیمع  اه  توافت  هزادنا  ره 

توعد تیونعم  هب  ًامامت  فرط  کی  رگا  یلو  .دوش  یم  مامت  گنج  مئانغ ، يرادـقم  نتفرگ  اب  اذـل  تسین ، حرطم  اه  نآ  هشیدـنا ي 
لاـح رد  هک  ییاـج  نآ  زا  دوب و  دـهاوخ  ینمـشد  نیرتدـیدش  ینمـشد  نیا  هدرک ، تیونعم  هب  تشپ  ًاـمامت  رگید  فرط  دـنک و  یم 
لوط رد  گنهرف  رکف و  نیرت  يدام  ناونع  هب  هتینردـم  گنهرف  فرط و  کی  رد  ینامـسآ  ِنید  نیرت  لماک  ناونع  هب  مالـسا  رـضاح 

نآ نوگانوگ  ياه  هرهچ  هدمآ و  هنحص  هب  اه  ینمشد  نیرت  قیمع  دنا ، هداتسیا  مه  لباقم  رد  رگید ، فرط  رد  خیرات 
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ِنامـسآ زا  عاطقنا  اب  هک  تفای  دلوت  يرـشب  سناسنر  عورـش  اب   (1) .دنایامن یم  ای  هدـنایامن و  ار  دوخ  يرگید  زا  دـعب  یکی  ینمـشد 
یگنهرف ْسناسنر  تسین ، ناشیشک  لباقم  رد  ینمـشد  سناسنر  .دشاب  یمن  عناق  زیچ  چیه  هب  یبیغ ، راونا  زا  ندش  مورحم  تیونعم و 

هب یلک  هب  ناشیشک ، زا  یضعب  تاهابتـشا  هناهب ي  هب  هک  دنریذپ  یمن  برغ  زا  ایند  مدرم  مّلـسم  تسا ، هدرک  تشپ  نید  هب  هک  تسا 
تشپ تیحیسم  هب  دندوب  هدش  گرزب  ياه  كّالم  هب  لیدبت  هک  یناشیـشک  هب  ندرک  تشپ  ياج  هب  ارچ  ًالوا : دننک ! تشپ  تیحیـسم 
تیدام زا  يا  هیحور  هب  ات  دـندرک ، تشپ  دـناوخ ، یم  نامـسآ  اب  طابترا  هب  ار  اه  نآ  هک  ناشدوخ  ینورد  دایرف  هب  ارچ  ًاـیناث : دـش !؟

، دنکن باریـس  ار  دوخ  ناج  يونعم  راونا  قیرط  زا  هک  یتلم  تسا  مولعم  دنک ؟ عناق  ار  نردم  رـشب  دناوتن  زیچ  چیه  هک  دـنوش  راتفرگ 
لیکـشت ار  نآ  یخیرات  تیـصخش  مامت  للم  ریاس  هب  زواجت  هیحور ي  اذل  دـنک و  یمن  عناق  ار  وا  دـشاب - مه  هزادـنا  ره  ایند - زگره 

یم مادقا  نآ  اب  هلباقم  هب  تدش  هب  دتـسیاب ، یبرغ  گنهرف  ریذپان  يریـس  ِصرح  لباقم  رد  تساوخ  دمآ و  نید  رگا  لاح  .دـهد  یم 
.یمالسا بالقنا  هولج ي  رد  تسا  مالسا  هتفرگ ، هدهعرب  ار  ینینچ  نیا  ِبرغ  اب  هلباقم  مچرپ  هک  ینید  نآ  نونکا  مه  دنک و 

اب دیدید ، یم  هچره  برغ  ات  رود  رواخ  زا  تشادن ؛ دوجو  نآ  نیزورما  تایصوصخ  اب  يا  هلباقم  نینچ  ایند  رد  شیپ  لاسدص  شش 
نید شدایز  مک و 
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رد ییاه  صقن  اـه و  فعـض  دـندش  یم  هجوتم  مالـسا  اـب  ییانـشآ  اـب  یبیلـص ، ياـه  گـنج  زا  سپ  اـسیلک  ناـملاع  رگا  يرآ  .دوب 
ثداوح زا  يرایسب  دندوب ، هدش  رادیب  دوب ، مالسا  هب  هراشا  تشگنا  زین  ناش  نید  نتم  رد  هک  نیا  هظحالم ي  اب  هداد و  خر  تیحیسم 

تیحیـسم نامه  سناسنر  زا  لبق  همه  نیا  اب  یلو  .اـه  تلم  ریاـس  يارب  هن  دـمآ و  یم  دوجو  هب  برغ  يارب  هن  ریخا  هلاسدـصدنچ ي 
رـسپ يا  هداوناخ  کی  رد  رگا  .دـشن  راتفرگ  داتفا  ورف  نآ  رد  سناسنر  زا  دـعب  هچنآ  هب  اپورا  درک و  هیذـغت  ار  اپورا  نرق  هد  صقاـن ،

هرخالاب دشاب ، ینید  گنهرف  کی  هداوناخ  نآ  رب  مکاح  گنهرف  هک  یتروص  رد  دـتفیب ، فارحنا  هب  زور  راهچ  دوشب و  ادـیپ  یلهاان 
یم مه  تدش  دـبای ، یم  همادا  رـسپ  ندوب  فرحنم  اهنت  هن  دـشابن ، نایم  رد  فارحنا  يارب  یکالم  رگا  اما  .دـیآ  یم  هاتوک  ناوج  نآ 

.تفای تدش  شیپ  زا  شیب  زور  ره  فارحنا  تخیر و  ورف  فارحنا  ياه  كالم  همه ي  نید ، هب  برغ  ندرک  تشپ  اب  .دریگ 

تقیقح اب  مسینردم  یلصا  داضت 

دندرک و هلمح  یمالسا  ياهروشک  ناریا و  هب  اه  نامه  یلو  میشاب  هتشادن  للم  خیرات  رد  نایناخلیا  نایناکروگ و  زا  رت  یشحو  دیاش 
نوچ دش ، دنهاوخ  مضه  یمالسا  گنهرف  نتم  رد  اه  تیـصخش  نیرتاورپ  یب  هک  تسا  ینعم  نآ  هب  نیا  دندش ! ناملـسم  تیاهن  رد 

روـمیت زیگنچ و  هک  دـیدومرف  هظحـالم  تهج  نیمه  هـب  دـندوب ، هدرکن  نیودـت  نـید  یفن  يارب  ار  یگنهرف  دوـخ  يرگ  یـشحو  رد 
مامت دش و  مالسا  تلم  خیرات  مضه  دمآ و  دوب  یجوم  .دننک  يراذگ  هیاپ  تلم  نیب  رد  ار  یقیمع  ینمشد  دنناوتب  هک  دنتسین  یناسک 
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تسا و یـصاخ  ینمـشد  ینمـشد ، نیا  هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  ینمـشد  عون  کی  هتینردم  گنهرف  روهظ  روضح و  اب  یلو  تشگ ،
تلم نیب  يدنم  هنیک  نینچ  خیرات ، لوط  رد  دنراد  یم  راهظا  ینمشد  نیا  حور  يواکاو  اب  هشیدنا  ناگرزب  مدرک  ضرع  هک  نانچمه 

، تسا اهداضت  نیرتدیدش  نیا  تسا و  تیونعم  تیدام و  نیب  لباقت  هنحص ي  هنحـص ، رـضاح  لاح  رد  اریز  .تسا  هتـشادن  دوجو  اه 
اب ایند  هتشذگ ي  طیارش  مینادن  هک  میشاب  هدرک  تداع  اهرفنت  اه و  هنیک  نیا  هب  ردق  نآ  ام  دنچره  دیاین و  مشچ  هب  رهاظ  رد  دنچره 

.دراد قرف  رایسب  دوجوم  عضو 

تلفغ دوخ  راگزور  تسرد  لیلحت  زا  مینک ، تلفغ  نآ  قیقد  تخانـش  زا  رگا  هک  میتسه  ور  هبور  يا  هیحور  اب  دـعب  هب  سناـسنر  زا 
دراو نردـم  یگنهرف  ناونع  تحت  مه  نآ  گنهرف ، کی  تروص  هب  تعیبط ، اب  ِگنج  لواپچ ، صرح ، یگدزاـیند ، اریز  میا ، هدرک 
زگره ام  لساردنارترب ؛ لوق  هب  .تسا  هدروآ  راب  هب  ار  تایانج  نیرت  كانتـشحو  یتشادهب ، دنموربآ و  يرهاظ  اب  هدش و  رـشب  خـیرات 
تدش نیا  اب  مه  نآ  دتفیب ، قافتا  نردم  ندمت  دـهم  رد  یناهج  گنج  ود  هک  دوشب  نیا  ندـمت  نیا  هجیتن ي  هک  دـمآ  یمن  نامرواب 

هب ار  هیحور  حور و  نیرت  نشخ  هتینردـم  گنهرف  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یمن  روما  نیا  رد  ّربدـت  تقد و  اب  اـیآ  راتـشک ! تشک و  زا 
نوچ دوش ، ور  هبور  نآ  اب  یهلا  گنهرف  کی  هک  دهد  یم  ناشن  ار  دوخ  نطاب  یتقو  ینمـشد  نیا  و  تسا ؟ هدروآ  خـیرات  هنحص ي 

.تسا هدش  مهارف  تقیقح  اب  گنهرف  نآ  یلصا  داضت  هنیمز ي  تروص  نآ  رد 
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، دیآ یم  شیپ  دیتسه ، ینابصع  نات  هیاسمه  تسد  زا  یتقو  امش  هک  تسین  ییاه  ینمـشد  عون  زا  یمالـسا  بالقنا  اب  برغ  ینمـشد 
؛ هتینردـم .دـینیب  یم  هتینردـم  یگنهرف  یحور و  ینابم  رد  تقد  اـب  هدـمآ !؟ امـش  ناـمتخاس  یپ  ریز  شا  هناـخ  نادواـن  بآ  ارچ  هک 

چیه يارب  یقح  چـیه  دیـشاب ، گنهرف  رکف و  نآ  هضبق ي  رد  دوجو  مامت  اب  امـش  دـهاوخ  یم  تسا و  زیچ  همه  اـب  گـنج  گـنهرف 
اهرکف همه ي  دنک ، یم  یفن  ار  لالقتـسا  هشیر و  هنوگره  اه  گنهرف  رکف و  يارب  یتح  هک  اج  نآ  ات  تسین ، لئاق  زیچ  چیه  سک و 

گنهرف هب  تبـسن  ددرگ و  برغ  خیرات  اه  تلم  همه ي  خیرات  دـنوش و  هلاحتـسا  یبرغ  گنهرف  هیاس ي  ریز  رد  دـیاب  اه  گنهرف  و 
اذل .دنربب و  هزوم  هب  دـننک و  هروطـسا  ار  للم  ریاس  گنهرف  دـننک  یم  یعـس  حالطـصا  هب  دـننک ، یگدـنز  یخیرات  یب  رد  ناشدوخ 

هب طوبرم  یلو  دوب  بوخ  مالسا  هک  دنناسر  یم  هجیتن  نیا  هب  ار  ناناملسم  دننک  راهظا  مالـسا  هب  تبـسن  ار  دوخ  مشخ  هک  نآ  نودب 
مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  دنیوگب  ًامیقتسم  دنیآ  یمن  .دننک  یم  یتایلمع  ار  دوخ  بیقر  فذح  هنیک ي  قیرط  نیا  زا  تسا و  هتـشذگ 
مالـسلا هیلع  یلع  هب  ار  دوخ  هشیر ي  رگید  هک  دننک  یم  يراک  دیوش ، تیونعم  هب  تبـسن  اه  نآ  هنیک ي  قمع  هجوتم  هک  تسا  دـب 

قیرط نیا  زا  يا و  هداد  تلاصا  برغ  هب  مه  يا و  هدرک  روبع  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  مه  راک  نیا  اب  يوش ، خـیرات  یب  ینادـن و  لصتم 
اب رومیت  زیگنچ و  لاثما  هک  ییاه  ینمشد  اب  ار  ینمـشد  نیا  الاح  .دننک  ییاقآ  دوخ  دنراد و  هگن  رکون  رخآ  ات  ار  اه  تلم  دنناوت  یم 
یب عون  کی  ریـسا  میهد و  یم  تسد  زا  ار  نامزیچ  همه  مینک ، تلفغ  نآ  زا  رگا  هک  تسا  یگنج  هتینردم  .دینک  هسیاقم  دنتـشاد  ام 

.میوش یم  لماک  یتیوه 
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برغ ینمشد  تخانش  ترورض 

دیدج نارود  رد  یسانش  نمشد  هک  مینادب  ار  نیا  مینک و  یـسانش  نمـشد  میناوتب  لماک  تقد  اب  دیاب  ادتبا  دیدومرف ، تیانع  هچنانچ 
دوخ ياه  هدرب  هک  دنک  یم  ناهنپ  ار  دوخ  ینمشد  هدش و  هدیچیپ  نمشد  ردقنآ  اریز  تسین ، يا  هداس  راک  دراد و  دایز  تقد  هب  زاین 

نآ رد  برغ  ناغلبم  هب  هتفرگ  ار  ناشزیچ  همه  هک  یتّلم  نامه  ِنارکفنـشور  اذـل  و  دـیامن ، یم  لافغا  دوخ  يارـس  هحیدـم  ّدـح  ات  ار 
اب هک  يا  هنیک  رفنت و  نیع  رد  یبرغ  گنهرف  .دـننکب  ار  اهراک  نیا  دنتـسناوت  یمن  نـالوغم  تقو  چـیه  .دـنوش  یم  لیدـبت  اـهروشک 

يونعم ثاریم  لباقم  ناشدوخ و  لباقم  ناشدوخ  تسد  اب  ار  اه  نآ  دـیآ  یم  دـناسرب ، لـتق  هب  ار  اـه  نآ  دـیآ  یمن  دراد ، ناناملـسم 
، تسا هدـش  هنهک  نید  دـنیوگ : یم  هک  تسا  نیا  زج  دـنیوگ ؟ یم  هچ  ام  هب  ام  هدز ي  برغ  نارکفنـشور  رگم  .دـهد  یم  رارق  ناش 
ام رگا  هک  دننک  رکف  دنتسشن  اه  نیا  ایآ  .دیوشب  یبرغ  دیاب  دیـشاب ، هزات  هدنز و  دیهاوخ  یم  رگا  تسا ؛ هدش  هنهک  امـش  هتـشذگ ي 

، میریگ یم  رارق  اه  یبرغ  رایتخا  رد  ًاـمامت  هک  تسا  نیا  زج  دوب ، میهاوخ  ناـمدوخ  راـیتخا  رد  ناـمدوخ  هنوگچ  رگید  میوش  یبرغ 
تـشاذگ اپ  یبرغ  ندمت  اجره  نادنمـشیدنا ، زا  یکی  لوق  هب  تسا ؟ هدرک  تباث  ار  نیا  زا  ریغ  يزیچ  اه  تلم  یخیرات  هبرجت ي  ایآ 

اب برغ  هک  تسا  یگنج  نیرت  قیمع  نیا  .دناتـس و  ناشدوخ  زا  ار  ناـشدوخ  هک  دوب  نیا  تفرگ  راـید  نآ  مدرم  زا  هک  يزیچ  نیلوا 
هچ گـنج  نیا  میمهفن  اـت  اـم  .ناـشدوخ و  زا  اـه  تلم  تیوه  ِنتفرگ  يارب  گـنج  زا  تسا  تراـبع  و  تسا ، هدرک  عورـش  اـه  تلم 

عون هجوتم  یتقو  تسا ، ینمشد  عون  هچ  برغ  اب  ام  ینمشد  میمهف  یمن  دراد  یتایصوصخ 
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رارق ام  يارب  دننک - یم  رکف  هنامز  نامز و  زارف  رب  هک  یئایلوا  شئایلوا -  طسوت  دـنوادخ  هک  ار  یتاجن  هار  میوشن ، نمـشد  ِینمـشد 
هک میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  دوش  هتخانـش  لـیلحت و  تسرد  اـه  تلم  اـب  برغ  گـنج  رگا  میدـقتعم  اـم  .دـیمهف  میهاوخن  تسا  هداد 
نآ هتـسیاش ي  ار  ناریا  تلم  دزاس و  اهر  گرزب  ینمـشد  نیا  ّرـش  زا  ار  ناهج  ات  تسا  یهلا  گرزب  هیده ي  کی  یمالـسا  بالقنا 
يا همـشچ  دوش و  راکـشآ  زین  هعیـش  گنهرف  یگرزب  تیلوئـسم ، نیا  رد  ات  دراذگب  اه  نآ  هدـهع ي  رب  ار  گرزب  راک  نیا  هک  دـید 

ناوت یم  ریخا  هلاـس ي  یـس  رد  ار  نآ  زا  ییاـه  هنوـمن  هک  دـنهد ، هرهب  دـنریگ و  هرهب  نآ  زا  دـنناوتب  ناریا  تلم  اـه  لاـس  اـت  ددرگ 
.درک هدهاشم 

یمالسا بالقنا  فده 

يارب مظن  اـی  یلاـعتم ، یفادـها  يارب  مظن  تسیچ ؟ مظن  نیا  زا  فدـه  دیـسرپ  دوخ  زا  دـیاب  اـما  تسا  يریگمـشچ  مظن  ياراد  برغ 
، دـننزب هناش  مظنم  ار  ناشیاهوم  دـنوش ، دـنلب  باوخ  زا  تقو  رـس  دـننک  یم  یعـس  دارفا  اه ؟ سوه  اه و  لـیم  ندروآرب  رتشیب  هچره 

بدا .چیه  يارب  مظن  همه  نیا  یلو  دندرگرب ، هناخ  هب  تقو  رـس  مظنم و  یلیخ  رهظ  زا  دعب  دـنور و  هرادا  هب  دـندنبب و  ار  ناشتاوارک 
میرامـشب و مرتحم  ار  یبرغ  هعماج ي  هدش ي  هتفریذپ  ِدعاوق  مامت  ینعی  ندوب ، « نملتنج  » .یقیقح ياوتحم  نودـب  تسا  یبدا  یبرغ ؛

نآ رب  یهلا  نید  هک  تسا  یبدا  زا  ریغ  بدا  عوـن  نیا  میوـش  هجوـتم  هک  نیا  رگم  دـنک  یم  بذـج  ار  سکره  لوا  دروـخرب  رد  نیا 
رد مظن  یهلا و  ياوقت  هب  ار  مالـسلاامهیلع » » نیـسح ماما  نسح و  ماـما  دوخ  تیـصو  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رگا  .دراد  دـیکأت 

، ناشروما
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(1) دننک یم  توعد 

ییایند ِبدا  یبرغ  ندمت  رد  رـضاح  لاح  رد  هک  مینکن  تلفغ  تسا و  ندـش  یـسدق  رتشیب  هچره  يوس  هب  مظن ، نآ  نامرآ  تهج و 
کیدزن ندـمت  نیا  هب  هک  مدـق  ره  اذـل  هتـسشن و  یهلا  ماکحا  ياج  يرـشب  نیناوق  هک  روط  ناـمه  تسا ، هتفرگ  ار  ینید  بدا  ياـج 
بالقنا مینک  یم  دیکأت  هک  تسانبم  نیا  رب  میریگ و  یم  هلـصاف  تناید  َملاع  زا  هزادـنا  نامه  هب  تسا ، ایند  شدرکیور  نوچ  میوش ،

، دناوخ یم  نآ  هب  ار  رـشب  هتینردم  هک  یَملاع  اب  داضتم  یَملاع  هب  ار  ام  هکلب  دنک  یمن  توعد  هتینردم  ِبدا  هب  ار  ام  اهنت  هن  یمالـسا 
.دیامن یم  توعد 

رد یکی  هک  میشاب ، ود  نآ  توافتم  درکیور  هجوتم  هک  نآ  رگم  تسا  یلکـشم  راک  ینید  بدا  اب  یبرغ  بدا  یتاذ  توافت  هب  هجوت 
بلطم نیا  اـت  .اـه و  ناـسنا  ندـش  یهلا  يارب  يرگید  دـنک و  یم  يزیر  هماـنرب  اـه  ناـسنا  ِندرک  رت  ییاـیند  هچره  يارب  دوـخ  تاذ 

نیا هب  تسا  نکمم  هک  اج  نآ  ات  میـسانشب ، تسرد  رـصاعم  نارود  رد  ار  یمالـسا  بـالقنا  هاـگیاج  میناوت  یمن  دوشن  نییبت  تسرد 
هب تبـسن  یمالـسا  ياهروشک  ات  هدش  رـصاعم  خیرات  دراو  هتینردـم  طسب  يارب  یمالـسا  بالقنا  ایوگ  هک  میوش  راتفرگ  طلغ  روصت 
هب تشگرب  تسا ، یبرغ  َملاع  زا  ریغ  يرگید  َملاع  رکذتم  یمالـسا  بالقنا  هک  نیا  زا  لفاغ  .دنتفین  بقع  هدیـسر  نآ  هب  برغ  هچنآ 

هیـشاح هب  تهج  هب  ناخاضر  اب  تلم  هلباقم ي  .دـندوبر و  ام  هعماج ي  یـسایس  یـشزومآ ، ماظن  زا  شرـسپ  ناـخاضر و  هک  یملاـع 
گنهرف زا  نداتفین  بقع  رـس  رب  ناخاضردـمحم  ناخاضر و  اب  مدرم  هک  نیا  هن  دوب ، یبرغ  َملاع  ندروآ  نتم  هب  ینید و  َملاـع  ندرب 

یبرغ
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رد يا  هدـع  يرآ  میوش - یبرغ  رتشیب  هک  مینک  یم  نوریب  ار  اه  نآ  اذـل  و  میدـش -  نردـم  رت  مک  ام  ارچ  هک  دـندرک  یم  تفلاـخم 
نوچ دنتـشاد  داضت  هاش  اب  اه  نیا  دـندوب ، فلاخم  هاش  اب  لاح  نیع  رد  دنتـشادن و  داضت  اکیرمآ  ناتـسلگنا و  اـب  هک  دـندوب  بـالقنا 
بقع ایند  یقرتم  للم  زا  تهج  نیا  زا  ار  ام  دـنک و  یمن  تیاعر  ار  یبرغ  یـسارکومد  دـعاوق  تسا و  روتاـتکید  هاـش  دـندوب  دـقتعم 

مه دـندمآ ، ناریا  هب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  هارمه  رکف ، زرط  نیمه  اب  اکیرمآ  سیراـپ و  زا  يا  هدـع  تسا ، هتخادـنا 
تکرح رد  يرگید  يوس  تمـس و  هب  یمالـسا  بـالقنا  تاذ  یلو  دنتـسه  ناریا  ناـگبخن  نیب  رد  رکف  نیمه  اـب  يا  هدـع  مه  نونکا 

.دنار یم  بقع  هب  رورم  هب  هدنارن ، بقع  هب  رکف  زرط  نآ  اب  زونه  هک  مه  ار  ییاه  نآ  تسا و 

اب هن  دـنا و  هتـشاد  هلئـسم  دوخ  نامکاح  اب  هک  تسا  هدوب  یناسک  طسوت  هتـسویپ  عوقو  هب  رـصاعم  خـیرات  رد  هک  ییاه  بالقنا  ماـمت 
هدنهد ي همادا  ای  دنا و  هدوب  برغ  ور  هلابند  ای  ًالمع  دنا و  هتشادن  ندش  نردم  رتشیب  زج  یفده  دوخ  ياه  بالقنا  رد  اه  نآ  .برغ 
زا روـبع  يارب  هتینردـم  گـنهرف  لد  رد  تسا  یبـالقنا  هک  دوـب ؛ نیمه  یمالـسا  بـالقنا  هـب  تبـسن  ادـتبا  رد  مـه  اـیند  لـیلحت  .نآ 
هب ات  تسا  هدـمآ  هتینردـم ، ياروام  هک  یبـالقنا  اـهنت  وکوف :» لـشیم   » لوق هب  هک  یلاـح  رد  .یبرغ  یـسارکومد  هب  هاـش  يروتاـتکید 

(1) .تسا ناریا  یمالسا  بالقنا  دیوگب ، هن »  » هتینردم

هک دنا  هدیمهفن  ار  نیا  زونه  مه  نامدوخ  ناگبخن  زا  يا  هدـع  دـندیمهفن ، ار  نیا  ادـتبا  ایند  نارکفنـشور  رثکا  اهنت  هن  هنافـسأتم  یلو 
هتینردم گنهرف  قوف  ات  تسا  هدمآ  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما 
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ار رصاعم  خیرات  ریسم  دبای و  یم  طسب  جیردت  هب  هک  یقفا  دیاشگب ، رشب  لباقم  رد  هزات  یقفا  قیرط  نیا  زا  و  دیوگب ، هن »  » هتینردم هب 
.دنک یم  ضوع 

تقیقح يوس  هب  یبرغ  مَلاع  زا  تفر  نورب 

زا لفاغ  میا ! هداتفا  بقع  برغ  زا  یمالسا  بالقنا  رب  دیکأت  اب  ام  دنیوگ : یم  یهلا  تنس  زا  هدیرب  ِیبهذم  يارگ  برغ  نارکفنـشور 
تقیقح حور  ياتـسار  رد  تسا  يریگ  تهج  عون  کـی  یبرغ و  َملاـع  زا  تفر  نورب  يارب  تسا  یتـکرح  یمالـسا  بـالقنا  هک  نیا 

.تسا ریگرد  هدرک ، تشپ  تقیقح  هب  تساه  لاس  هک  یبرغ  حور  اب  ساسا  نیمه  رب  و  ییوج ،

درک و ساسحا  دوخ  ناج  اب  ار  برغ  يراگنا  تسین  رهز  هک  تسا  یتّلم  یخیرات  یهاگآ  لد  یهاـگآدوخ و  جوا  یمالـسا  بـالقنا 
یـضعب لثم  ناشمود - ِنّیدـت  هن  و  اه - یـضعب  لثم  دوب -  ناشلوا  ِنّیدـت  هن  ددـجت ، یتلم  نینچ  .دومن  ادـیپ  ار  نآ  زا  تفر  نورب  هار 

.دنتسناد یم  دوخ  قلعت  زا  جراخ  یلک  هب  ار  ددجت  هتینردم و  گنهرف  اه  نآ  رگید -

هب دنهاوخ  یم  دنـسرب ؛ يرتشیب  دّدـجت  هافر و  هب  ات  دـنهاوخ  یم  ار  مالـسا  تسا ؛ مود  نّیدـت  اه  یـضعب  يارب  مالـسا  هنافـسأتم  يرآ 
مالسا ادخ و  هب  هک  نآ  ياج  هب  اه  نیا  دنکن ، داجیا  اه  نآ  یگدنز  رد  یتالکـشم  دوشن و  اه  نآ  محازم  ادخ  ات  دننک ، لمع  مالـسا 

ینعی رتهب ، يایند  هب  ندیـسر  يارب  تسا  يا  هلیـسو  دارفا  نیا  يارب  مالـسا  .دـنا  هدروآ  نامیا  ناش  یگدـنز  هب  دنـشاب ، هدروآ  ناـمیا 
رد ات  هدرک  نییعت  رشب  يارب  هتینردم  هک  تسا  يدصاقم  اه  نآ  یلصا  دصقم  .ناش  لوا  نّیدت  دّدجت ، تسا و  ناش  مود  نّیدت  مالـسا 

هتینردم ياضف 
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، تسین نیا  بالقنا  و  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما دصقم  تسا  نشور  یبوخ  هب  هک  یلاح  رد  .دـننک  یگدـنز  نردـم  يایند  بدا  اب 
دروآ یم  هارمه  هب  ناـشیارب  یمالـسا  بـالقنا  هک  یتاـکرب  زا  ار  مدرم  دـنک و  یم  شوماـخ  ار  بـالقنا  مالـسا و  روـن  رکف  زرط  نیا 

یـضعب تشاد و  هاـگن  هاوـخلد  هب  ار  نآ  ءازجا  زا  یـضعب  درک و  هلثُم  ار  نآ  ناوـتب  هک  تسین  يزیچ  مالـسا  اریز  دـیامن ، یم  مورحم 
.تشاذگ لمهم  ار  رگید 

بالقنا ياه  نامرآ  زا  فارحنا  رطخ 

هچ دنک و  یم  لابند  ار  یفده  هچ  تسیچ و  یمالـسا  بالقنا  تقیقح  درک ، لاؤس  دوخ  زا  دیاب  دـش  ضرع  هک  یبلاطم  زا  سپ  لاح 
؟ دیامن یم  دیدهت  ار  نآ  یتارطخ 

رارما تسه ، دوب و  ناریا  ناملـسم  مدرم  ینارگن  بجوـم  هچنآ  اـیآ  هک  تسا  نیا  میـسرپب  ناـمدوخ  زا  دـیاب  هک  لاؤـس  نیرت  یلـصا 
بالقنا ای  دـنبای ، ییاهر  تالکـشم  نآ  زا  ات  دـندرک  نوگنرـس  ار  هاش  ماـظن  مدرم  دوب و  ناـش  ناـکدوک  هیذـغت ي  هنازور و  شاـعم 

نآ یفن  رد  یعـس  هدرک و  تشپ  رـشب  خـیرات  يدـیحوت  ثاریم  رب  هک  یگنهرف  اب  هلباـقم  يارب  تسا  یگنهرف  تضهن  کـی  یمالـسا 
.درک دهاوخ  روهظ  رکفت  همادا ي  يارب  زین  يرگید  يایاوز  دوش ، هداد  خساپ  تسرد  لاؤس  نیا  هک  یتروص  رد  دراد ؟

جیاتن بالقنا و  اهنت  هن  دروخب و  مه  هب  نمـشد  تسود و  نیب  ییادـج  زرم  هک  دوش  یم  بجوم  یمالـسا  بـالقنا  فادـها  زا  تلفغ 
هیشاح هب  نآ  مهم 
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تـسد رد  دوخ  لیم  هب  ار  روشک  نانع  دننک و  شوخ  اج  بالقنا  تسوپ  ریز  دنناوت  یم  بالقنا  نانمـشد  یتحار  هب  هکلب  دـنور ، یم 
.دنریگ

هک هزادـنا  نآ  هب  زونه  بالقنا  ارچ  هک  تسا  هتکن  نیا  تسا  یناوخزاب  لباق  بـالقنا  زا  دـعب  ههد  دـنچ  زا  سپ  هک  یتاـکن  هلمج  زا 
یکی میرادن ، رتشیب  باوج  ود  میشاب  لاؤس  نیا  یلصا  رصنع  لابند  هب  رگا  تسا ؟ هتفاین  تسد  تفای ، یم  تسد  دوخ  فادها  هب  دیاب 
مامت اب  هک  نیا  رگید  تسا ، هدیسرن  دوخ  فادها  هب  هدنامزاب  رتشیب  هچره  ِندش  نردم  زا  یمالسا  بالقنا  نوچ  مینک  روصت  هک  نیا 

فادـها يوس  هب  ریـس  هتینردـم و  گنهرف  نتـشاذگرس  تشپ  عنام  هتـشذگ  زا  هدـنام  یقاـب  ِیگدز  برغ  ِحور  میـشاب  دـقتعم  دوجو 
رد میرذگب  يرسرس  اه  نآ  هب  تبسن  هک  هزادنا  ره  هب  تسا و  ام  لباقم  رد  يّدج  رایـسب  یعوضوم  هتکن  ود  نیا  .تسا  هدش  بالقنا 

.میزادرپ یم  یعرف  لئاسم  هب  مینام و  یم  زاب  دوجوم  طیارش  رد  بالقنا  یناوخزاب 

هب تسناد و  یم  یبرغ  شور  هب  ندـش  رت  نردـم  هچره  هب  ار  بالقنا  تیقفوم  ناگرزاب  سدـنهم  ياـقآ  تلود  ینعی  ّتقوم » تلود  »
ماظن اب  تشاد ، شقن  قدـصم  رتکد  هنیباک ي  رد  هک  دوب  يا  هدرک  لیـصحت  صخـش  ناگرزاب  سدـنهم  .دوب  دـقتعم  نآ  هب  مه  عقاو 

ار يدازآ  تضهن  و  تشاد ، دیکأت  تضهن  ِندوب  یبهذم  رب  هک  نآ  تهج  هب  دـش  بعـشنم  یلم  ههبج ي  زا  دوب ، فلاخم  یهاشنهاش 
.دوش هرادا  ناملراپ  قیرط  زا  دیاب  روشک  و  تموکح ، هن  دنک و  تنطلـس  ناتـسلگنا  هکلم ي  لثم  دـیاب  هاش  دوب  دـقتعم  داد ، لیکـشت 

اکیرمآ اب  بالقنا  يزوریپ  يادرف  ناـمه  زا  دوب  رـضاح  تسناد  یمن  برغ  زا  روبع  ار ، برغ  اـب  یمالـسا  بـالقنا  تبـسن  نوچ  یلو 
یلیخ .دشاب  هتشاد  هناتسود  طابترا 
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دمحم دیهـش  لاثما  دوش ، یم  فرحنم  دوخ  فادها  زا  بالقنا  ناگرزاب  ياقآ  تلود  همادا ي  اب  دندش  هجوتم  یبالقنا  ياهورین  دوز 
ناشن ار  مزال  تیـساسح  مادکره  مه  نادنمـشیدنا  ریاس  داد و  ماجنا  هطبار  نیا  رد  ینیـشتآ  ياه  ینارنخـس  هیلع » هللا  همحر  » يرظتنم

اب يداضت  چیه  ام  یمالـسا  بالقنا  نتفریذپ  اب  هک  دوب  نیا  تشاد  یمالـسا  بالقنا  مالـسا و  زا  ناگرزاب  ياقآ  هک  یتشادرب  .دـنداد 
اج نآ  ات  دهد  همادا  دوخ  تیلاعف  هب  تینما  لامک  اب  ناریا  رد  اکیرمآ  ترافـس  هک  دوب  هدش  بجوم  نیمه  میرادن و  اکیرمآ  برغ و 

دندیـسر هجیتن  نیا  هب  ماـما  طـخ  وریپ  نایوجـشناد  هرخـألاب  اـت  دـندرک ، یم  يربـهر  ار  روشک  بونج  برغ و  تاـشاشتغا  رثـکا  هک 
.داد افعتسا  ضارتعا  ناونع  هب  مه  ناگرزاب  ياقآ  ِتقوم  تلود  دننک و  لاغشا  ار  اکیرمآ  هناخ ي  ترافس 

یم رکف  نایرج  نآ  دوب ، لئاق  یمالـسا  بالقنا  يارب  هک  یفادـها  اب  هطبار  رد  بالقنا  تانایرج  زا  تسا  ینایرج  لیلحت  هدـنب  ضرع 
نآ هتبلا  ام ! اب  وا  هن  میراد و  یلکـشم  اکیرمآ  اب  ام  هن  تشاد و  هناردارب  طابترا  اکیرمآ  اـب  ناوت  یم  یمالـسا  بـالقنا  يادرف  زا  درک 

هزیگنا ي رایتخب  تلود  هن  دندرک  باسح  دندومن  داهنشیپ  تقوم  تلود  هدنهد ي  لیکـشت  ناونع  هب  ار  ناگرزاب  ياقآ  هک  مه  ییاه 
سک چـیه  .دـهد  همادا  دوخ  راک  هب  اضف  نآ  رد  دـناوت  یم  بالقنا  اه  تدـم  اذـل  اکیرمآ و  هن  دراد و  ار  ناگرزاب  ياـقآ  اـب  هلباـقم 

.دشکن لوط  رتشیب  زور  هدزاود  دوش  یم  زوریپ  بالقنا  هک  يزور  ات  دـیآ  یم  راکرـس  تقوم  تلود  هک  يزور  زا  دـمآ  یمن  شرواب 
ناـمه هکلب  دوبن ، تقوـم  تلود  یـشم  دـییأت  دـننک ، باـختنا  ار  تقوـم  تلود  بـالقنا ، ياروـش  ءاـضعا  دـش  ثعاـب  هک  يزیچ  نآ 

بالقنا ياهورین  هبترم  کی  یلو  مدرک ؛ ضرع  هک  دوب  یحلاصم 
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ياوتحم هتـشاد و  تاقالم  یکـسنیژرب »  » اب ریازجلا  رد  يدزی  میهاربا  ياـقآ  ینعی  تقوم  تلود  هجراـخ  روما  ریزو  هک  دـندش  هجوتم 
اهنت هن  ایوگ  هدـش و  هتفریذـپ  يرابکتـسا  تیوه  نامه  اب  اکیرمآ  ًالمع  تقوم  تلود  قیرط  زا  هک  تشاد  نآ  زا  تیاکح  اه  تبحص 

هک دوب  نیا  يدزی  میهاربا  ياقآ  ریبعت  .تسا  هدـشن  بکترم  ییاـطخ  چـیه  مه  اـیند  رد  هدرکن ، اـم  هب  تبـسن  ییاـطخ  چـیه  اـکیرمآ 
تلفغ درک  نارگن  اکیرمآ  اب  تقوم  تلود  دروخرب  رد  ار  همه  هچنآ  .میرادن  رگیدمه  هب  يراک  ام  دشابن  ام  هدـناوخردپ ي  اکیرمآ 

بالقنا فادـها  ندراذـگ  اپ  ریز  بالقنا و  یفن  زا  رتمک  هب  اکیرمآ  يرابکتـسا  هیحور ي  هک  نیا  دوب و  ایند  رد  اـکیرمآ  هاـگیاج  زا 
هتفرگ هدیدان  یلک  هب  دوب  برغ  یسدق  دض  گنهرف  یفن  هک  یمالسا  بالقنا  یهلا  یخیرات و  تلاسر  فرط  نآ  زا  .تسین و  یضار 

هک دوب ، هدرک  فیرعت  دوخ  يارب  ار  مالسا  بالقنا و  هنوگچ  بالقنا ، نورد  رد  هک  تسا  ینایرج  رـس  رب  ثحب  لاحره  هب  .دوب  هدش 
اهاج نیا  ات  يا  هدع  هک  يّدح  رد  تشاد ، یساسا  توافت  بالقنا  یلصا  ياهورین  و  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترضح  فیرعت  اب 

اکیرمآ ترافس  لاغشا  اب  هک  دنشاب ، هتـشاد  تقوم  تلود  اب  ینالوط  هزرابم ي  کی  دوب  دنهاوخ  روبجم  هک  دندرک  ینیب  شیپ  مه  ار 
« هیلع یلاـعت  هللا  ناوـضر  » ینیمخ ماـما  دوـب ، هدرک  فـیرعت  بـالقنا  يارب  تقوـم  تـلود  هـک  یتـهج  نآ  زا  بـالقنا  تـهج  رییغت  و 
تشگ و دوخ  فادها  هجوتم  بالقنا  اکیرمآ ، ترافس  لاغـشا  قیرط  زا  نوچ  دوب » رت  گرزب  لوا  بالقنا  زا  بالقنا  نیا  : » دندومرف

ادتبا نامه  زا  اکیرمآ  ذوفن  اکیرمآ و  هب  نآ  یکیدزن  تقوم و  تلود  روضح  لاح  ره  هب  یلو  .دش  دازآ  دوخ  یفارحنا  ریسم  زا 
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زاب شا  یلصا  فادها  هب  یکیدزن  زا  هزادنا  نامه  هب  دش و  دراو  بالقنا  هب  هک  دوب  يا  هبرض  يریگ ، میمصت  ياه  هیال  زا  یضعب  رد 
.دنام

تالکشم هشیر ي 

رد دوخ  تایح  هب  نآ  زا  يرگید  ياه  تروص  دـشن و  مامت  تقوم  تلود  فذـح  اب  دوب  برغ  هب  یکیدزن  بلاط  هک  ییاـه  شیارگ 
هدع يزاس ، هناخ  يزاسرهـش و  یتح  یتیبرت و  یـشزومآ و  ات  ریگب  يداصتقا  تیریدم  عون  زا  داد ، همادا  روشک  يریگ  میمـصت  ماظن 

رـس زا  هن  دوب و  يدـیلقت  رتشیب  اه  همانرب  نوچ  دوش و  یگنرف  اـپ  اـت  رـس  زا  اـم  روشک  دنتـساوخ  یم  يزوسلد  رـس  زا  يوحن و  هب  يا 
اهریگ میمصت  یضعب  راکفا  رد  اج  نآ  ات  دیلقت  .دندرک  نارحب  راچد  ار  یمالسا  بالقنا  نآ  وریپ  روشک و  دراوم  يرایـسب  رد  رکفت ،

ربا ًامئاد  ندـنل  رهـش  هک  دـنوش -  ناهفـصا  رهـش  ندـنل و  ياوه  بآ و  توافت  هجوتم  دنتـسناوتن  یتح  لاثم  ناونع  هب  هک  دوب  مکاح 
تسا و يریوک  همین  رهـش  کی  ناهفـصا ، رهـش  یلو  داد  دشر  اجنآ  رد  دراد  يدایز  هیاس ي  هک  دنمونت  ياه  تخرد  دیابن  و  تسا ،

زین اه  نآ  هیاس ي  زا  مدرم  ات  دوش  یم  بجوم  اوه ، بآ و  فیطلت  ییاـبیز و  رب  هوـالع  داـیز  ياـه  هیاـس  اـب  دـنمونت و  ياـه  تخرد 
دندرک و یحارط  ناهفـصا  ماما  نادیم  يارب  دوب  هدش  یحارط  ندنل  گرزب  نادـیم  يارب  هک  ار  یحرط  نامه  اه  نآ  دـننک - هدافتـسا 

.دندیرب ار  ناهفصا  ِماما  نادیم  هلاس ي  دص  دنچ  ياه  تخرد  مامت 

بالقنا زا  لبق  .تسا  فعاضم  لضعم  برغ  زا  دـیلقت  لـضعم  تسا ، زیچ  کـی  هتینردـم  یـسدق  دـض  گـنهرف  هب  یکیدزن  لـضعم 
دوخن اه  یشورف  راب  راوخ و  مامت  داد  روتسد  دوب ، هدمآ  اپورا  زا  هزات  ناهفصا  رادناتسا  ِیپ » کین  »
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ياهرزیرف هب  دـسر  هچ  دنتـشادن ، مه  یلومعم  لاچخی  اـه  هزاـغم  رثکا  ناـمز  نآ  رد  هک  یلاـح  رد  دـنراذگب ! رزیرف  رد  ار  اـهایبول  و 
ناهفصا يارب  یتبیصم  رادناتسا  ياقآ  روتـسد  هصالخ  دش ، یم  همیرج  درک  یمن  لمع  روتـسد  نآ  هب  هک  مه  يا  هزاغم  ره  ینیرتیو ،

مدرم يا و  هداد  هک  تسا  يروتسد  هچ  نیا  دیوگ  یم  دنزب  رس  وا  هب  ات  دوب  هدمآ  اپورا  زا  هک  وا  ناتـسود  زا  یکی  هرخالاب  دوب ؛ هدش 
هتفگ وا  هب  شقیفر  دنتـشاذگ !؟ یم  رزیرف  رد  ار  اـهایبول  دوخن و  ندـنل  رد  تسین  تداـی  رگم  دوب : هتفگ  يا ؟ هتخادـنا  لکـشم  هب  ار 
سپ تسین ! یلکشم  نینچ  هک  ناهفصا  رد  یلو  دنز ، یم  هناوج  شا  همه  دنراذگن  رزیرف  رد  رگا  تسا ، كانمن  اوه  اجنآ  نوچ  دوب :

.دنراذگب رزیرف  رد  ار  اهراب  راوخ و  دهاوخ  یمن  رگید  سپ  داد  روتسد  نآ  زا 

هک يروط  هب  دـشن ، كاپ  اه  نهذ  زا  یلک  هب  بالقنا  يزوریپ  اب  برغ  هب  نداد  تلاصا  یگدزبرغ و  هیحور ي  هک  تسا  نآ  تیعقاو 
تـسه هعماج  زا  يراشقا  رد  ندش  نردم  يوزرآ  ناونع  هب  هک  یفادـها  تسا و  نآ  لابند  هب  یمالـسا  بالقنا  هک  یفادـها  نیب  یتح 
بجوم نیا  تسا و  هدش  رت  کیدزن  دوخ  فادها  هب  بالقنا  دوش ، رتزهجم  یبرغ  يژولونکت  هب  هعماج  هچره  ایوگ  تفاین ، کیکفت 

هک تسا  یعیبط  رما  کی  نیا  هک  یلاح  رد  .دش  دنک ، لابند  دیاب  هک  یلـصا  فادـها  هب  تبـسن  بالقنا  یناوخزاب  رد  یگرزب  تلفغ 
دنک مهارف  شمدرم  یگدنز  يارب  یطیارش  هک  دراد  زاین  هن ، ای  دشاب  هدش  عقاو  نآ  رد  یمالـسا  بالقنا  هک  نآ  زا  معا  يروشک ، ره 

یمالسا بالقنا  یلصا  فادها  رگم  یلو  دوب ، ادج  یبرغ  يژولونکت  زا  ناوت  یمن  رصاعم  نارود  رد  یگدنز  يارب  رضاح  لاح  رد  و 
یبرغ و هافر  کبس  هب  هافر  هب  ندیسر 
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فرط کی  زا  هک  يروط  هب  دش ، راتفرگ  نادب  یگدنزاس  تلود  هک  دوب  یتلفغ  نامه  نیا  دوب ؟ هافر  نآ  رد  یگدـنز  ندرک  هصالخ 
هن تسناد ، یم  نیمه  ار  بالقنا  زا  فده  نوچ  یفرط  زا  دنک و  کیدزن  یبرغ  یگدنز  عون  هب  ار  روشک  تشاد  یعس  يژرنا  مامت  اب 

.تفر هیشاح  هب  تدش  هب  فادها  نآ  هکلب  دشن ، یهجوت  یمالسا  بالقنا  فادها  هب  اهنت 

ماما هک  ینید » َملاع   » عون نآ  هب  یهجوت  رگید  تسا ، یبرغ  ياه  كالم  اـب  یگدـنزاس  هب  فوطعم  اـه  نهذ  همه ي  هک  ییاـضف  رد 
دوخ یهلا  دـهع  هب  رـشب  یمالـسا  بالقنا  اب  تسا  انب  هک  نیا  دـنام ، یمن  یقاب  دنتـشاد  دـیکأت  نآ  رب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ

تلاح نیا  رد  دوش و  یم  شومارف  همه  دنک ، یم  یفرعم  رـشب  هب  برغ  هک  یفادـها  ءاروام  دـشاب ، هتـشاد  یفادـها  هب  رظن  ددرگرب و 
ياه شزرا  اـه و  تارکونکت  هقبط ي  مارآ ، مارآ  هدرک ، رییغت  اـه  شزرا  نوچ  دروخ ، یم  مه  هب  زین  اـه  ینمـشد  اـه و  یتسود  زرم 

تـسایس مسیرالوکـس و  داصتقا  اهنت  هن  تسا و  هداد  رارق  دوخ  ریثأـت  تحت  ار  روشک  شزومآ  داـصتقا و  ياـضف  هقبط  نیا  هب  طوبرم 
يریگ تهج  هک  يروط  هب  تسا ، هتفرگ  رارق  ناهنپ  ِمسیرالوکـس  ریثأت  تحت  روشک  یـشزومآ  ماظن  یتح  هدرک ، هبلغ  مسیرـالوکس 
دیدج رشب  يور  هب  ات  دوب  هدمآ  هک  یبالقنا  .تسا  هدش  فوطعم  ینید  ياه  شزرا  زا  ریغ  يزیچ  هب  روشک  ياه  هدرک  لیصحت  یلک 

ام دنام و  زاب  دنک  لابند  یشزومآ  یسایس ، يداصتقا ، ماظن  رد  تشادانب  هک  یفادها  زا  دش و  ینیمز  شدوخ  دیاشگب ، ار  نامسآ  هار 
يرادا ماظن  هتفر  مه  يور  هک  يروط  هب  داد  لکش  یگدنزاس  تلود  حور  هک  میتسه  ییاه  همانرب  ثراو  زورما 
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.دندقتعم اه  شزرا  نآ  هب  ًاصخش  هک  يدارفا  رگم  درادن ، بالقنا  فادها  هب  تبسن  یتیلوئسم  ساسحا  چیه  ام  يداصتقا  یسایس و  و 

تلادع ياهنم  هعسوت ي  تافآ 

زا هک  تسناد  یگنهرف  هب  یکیدزن  رد  دـیاب  ار  تالکـشم  هشیر ي  هک  مریگب  ار  هجیتـن  نیا  مهاوخ  یم  هتـشذگ  بلاـطم  هب  هجوت  اـب 
زار هک  تسناد  یبالقنا  ندراذگاپ  ریز  رد  دیاب  ار  تالکـشم  هشیر ي  تسین ، تلم  نیا  ینید  ياه  شزرا  یمالـسا و  بالقنا  سنج 

.دمآ بالقنا  رس  رب  ییالب  هچ  یگدنزاس  مسا  هب  میدیمهفن  ام  دوب و  اهروشک  ریاس  ام و  روشک  تاجن 

هب یمک  تراسخ  دوب ، برغ  َملاع  زا  ریغ  هک  یَملاع  مینک ، داجیا  یمالـسا  بالقنا  قیرط  زا  ام  دوب  انب  هک  یَملاع  نآ  زا  تلفغ  اب  ایآ 
بالقنا ياه  شزرا  زا  درکن  شالت  هک  يا  هماـنرب  صقن  تهج  هب  اـی  دوب  بـالقنا  صقن  تهج  هب  نیا  اـیآ  و  میدرک ؟ دراو  بـالقنا 

نیا اما  : » دندروآرب دایرف  دنداد و  رکذت  یلاعت » هللا  هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  نامز  نامه  رد  دنک ؟ هدافتـسا  تلم ، هار  همادا ي  يارب 
ظاـحل زا  هک  ییاـه  تلم  اـسب  يا  دـینادب ! ار  نیا  .تسین  تلم  روشک و  نآ  يراگتـسر  لـیلد  دراد  یملع  تفرـشیپ  روشک  نـالف  هک 

(1) «. دنروخ یم  هطوغ  داسف  نجل و  رد  هرخرخ  ات  اما  دنا  جوا  رد  زورما  یملع ،

لواپچ رد  ار  دوخ  عفانم  هدش و  ناسنا  ِگرگ  ْناسنا  هک  هدـش  یندـمت  هب  لیدـبت  دراد  هک  یـسدق  دـض  تاذ  تهج  هب  یبرغ  ندـمت 
ریاس هن  دنک و  هرادا  دناوت  یم  ار  دوخ  هن  یعیبط  روط  هب  اذل  و  هدرک ، فیرعت  اه  تلم  ریاس  عفانم 
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هظحالم ییاهروشک  يرادا  ماظن  رد  ار  نآ  هدش ي  هداس  هنومن ي  .دـنیامن  هرادا  ار  دوخ  یبرغ  شور  هب  دـنهاوخب  هک  ار  ییاه  تلم 
همانرب يرگید  يارب  تسا و  يرگید  گرگ  سکره  هک  يا  هیحور  نامه  اب  اه  نیا  دـنا ، هدـش  یحارط  یبرغ  شور  هب  هک  دـینک  یم 
روحم يرادا و  ماظن  رد  یقالخا  یتدیقع و  ياهزرم  نتخیر  مه  هب  یگدنزاس و  تلود  زا  سپ  ام  .دننارذگ  یم  رمع  دـنک  یم  يزیر 

بالقنا مدرم و  راذـگ  تمدـخ  ار  دوخ  اهنت  هن  هک  میدـش  ور  هبور  یتارادا  اب  اهرالوکـس ، اه و  تارکوروب  ياـه  شزرا  نتفرگرارق 
تـسد دوخ  یـصخش  فادها  هب  اه  نآ  ات  دشاب  اه  نآ  تمدخ  رد  روشک  تاناکما  همه ي  دیاب  دـندقتعم  هکلب  دـننک ، یمن  ساسحا 

هب تامدـخ  هئارا ي  هن  مدرم و  زا  تاـناکما  ِنتفرگرتـشیب  هچره  تهج  رد  تارادا  هزورما  دـینک  یم  هظحـالم  هک  تسا  نیا  دـنبای و 
نآ رد  .دوب  مکاح  نآ  سکع  هلاس ، تشه  سدـقم  عافد  ياضف  رد  بالقنا و  يادـتبا  رد  هک  يزیچ  دـننک ،  یم  يزیر  هماـنرب  مدرم 

هللادـمحب هتبلا  .دـندوب  رگیدـمه  قشاع  هکلب  دـندوبن ، اه  ناسنا  ِگرگ  اه  ناسنا  اـهنت  هن  دوب ، هدـش  درط  یبرغ  هیحور ي  نوچ  تقو 
.دـنادرگ یمرب  ام  تارادا  هب  ار  تیلوئـسم  ساسحا  حور  هک  تسا  راد  هشیر  نانچنآ  بالقنا  تسا و  هتفرن  نیب  زا  هیحور  نآ  همه ي 

لئاسم هب  دوخیب  هتفرگ و  همـشچرس  اجک  زا  دیـشاب  هتـشاد  تیانع  ات  دراد  دوجو  هک  تسا  یتالکـشم  هشیر ي  هب  هجوت  هدـنب  ضرع 
.میزادرپن یعرف 

رد ًالعف  دنامزاب و  دوخ  فادها  زا  دش  هدولآ  هتینردم  هب  نوچ  یمالـسا  بالقنا  ایآ  دنـسرپب  دوخ  زا  نازیزع  هک  تسا  نآ  هدنب  دصق 
زونه نوچ  ینعی  تسا !؟ هدیسرن  دوخ  فادها  هب  دنامزاب  هتینردم  زا  نوچ  ای  هتفرگ و  رارق  انگنت 
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دیئامرفن شومارف  داتفا ؟ انگنت  هب  یمالـسا  بالقنا  میوشب  نپاژ  میتساوخ  یم  نوچ  ای  هدشن و  قفوم  یمالـسا  بالقنا  میا  هدـشن  نپاژ 
ساسا رب  نپاژ  ِتلم  .درک  هسیاـقم  نپاژ  اـب  ار  نآ  دـیابن  زگره  هک  تسا  دنمـشزرا  ناـنچنآ  دراد  دوخ  رظنم  رد  ناریا  تلم  هک  یقفا 

هک دوش  یم  بجوم  نیمه  دنـسانش و  یمن  يدـبا  تایح  تمایق و  مسا  هب  يزیچ  دوخ  رظنم  رد  دـندقتعم  نادـب  هک  وتنِـش »  » گـنهرف
نامه هاگآدوخان  نپاژ  هب  یکیدزن  دننک و  فرـص  هدودحم  نامه  رد  ار  دوخ  يژرنا  مامت  دننادب و  ایند  ّدح  رد  ار  یگدنز  قفا  مامت 

رد .تسا  هدرک  یحارط  ام  يارب  اکیرمآ  هک  تسا  ییاه  هشقن  زا  یکی  ییارگ  نپاژ  هژورپ ي  دـنک و  یم  ءاقلا  اـه  تلم  هب  ار  هیحور 
هتفگ کیبل  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هب  مه  تهج  نیمه  هب  دراد  هلصاف  ینپاژ  حور  زا  رایسب  ناریا ، تلم  حور  هک  یلاح 

هیامرس همه ي  ینپاژ ، شور  هب  هعسوت  يارب  میرضاح  ام  ایآ  .دنک  یگدنز  دراذگ  یم  وا  ولج  رد  ماما  ترضح  هک  یقفا  رد  ات  تسا 
شریذـپ هنیمز ي  هک  ینیع  رد  تسه  ًـالعف  هک  دوـشب  ینپاژ  هک  نیا  يارب  نپاژ  میراذـگب !؟ رـس  تـشپ  ار  دوـخ  یخیراـت  یهلا و  ي 
.دراذگب اپ  ریز  زین  ار  دوخ  یگنهرف  ياه  هیامرـس  زا  يرایـسب  دـش  روبجم  تشاد ، يریذـپ  تمایق  حور  نتـشادن  اب  ار  یبرغ  گنهرف 

« دیعس دراودا   » هتفگ ي هب  .درک  ظفح  ار  شا  هتشذگ  ننس  بادآ و  ندش  نردم  نیع  رد  نپاژ  دنیوگ  یم  هک  تسا ؛ غورد  کی  نیا 
مه تفرگ و  ار  برغ  یکینکت  گنهرف  مه  نپاژ ، هک  دزادـنیب ؛ اج  ایند  رد  ار  گرزب  غورد  نیا  هک  تسا  نیا  اـکیرمآ  شـالت  ماـمت 

هدرک و هتشذگ  خیرات  هب  قلعتم  هداتسرف و  هزوم  هب  ار  یتنس  نپاژ  هتینردم ، حور  هک  یلاح  رد  .درک  ظفح  ار  شدوخ  یتنـس  گنهرف 
اب هتینردم  گنهرف  اریز  تسا ، هتخادنا  نوریب  یگدنز  زا 

111 ص :

یبرغ ملاع  زا  تفر  نورب  یمالسا ، www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 123 

http://www.ghaemiyeh.com


تحت هک  تسا  نآ  ام  رنه  .تسا  يونعم  تیعقاو  هنوگ  ره  یفن  رب  هتینردم  ساسا  دراد ، گنج  رس  یسح  ریغ  روما  هب  داقتعا  هنوگره 
زا ار  تناید  ًـالمع  مینکن و  یگدـنز  دراو  ار  هتینردـم  حور  هتینردـم ، تنـس و  نیب  عمج  دـیما  هب  میریگن و  رارق  برغ  هلیح ي  ریثأـت 

حور رد  یلاعف  شقن  چـیه  هک  يا  هقیلـس  يدرف و  رواب  کی  هب  دوش  یم  لیدـبت  تناید  تروص  نآ  رد  مییامن ، نوریب  دوخ  یگدـنز 
راک يور  هدیـسر  برغ  دییأت  هب  هک  یماظن  یهاشنهاش ، ماظن  ینوگنرـس  زا  دعب  دنهاوخ  یمن  زگره  ام  مدرم  .درادـن  هنامز  هعماج و 

.دیایب

هب ندیشخب  تعرس  رتسب  دوب  تلم  یمالسا  تیوه  رب  رارصا  ِراک  ار ه  هک  ار  یمالـسا  بالقنا  ًالمع  مینک  تلفغ  قوف  عوضوم  زا  رگا 
سنج زا  ییاه  تیلاعف  مینز ، یم  مد  مه  یگنهرف  تیلاـعف  زا  رگا  تروص  نآ  رد  .مینک  یم  لیدـبت  ناریا  ِندـش  نردـم  رتشیب  هچره 

نآ رب  برغ  هک  یفیرعت  اب  يداصتقا  تیلاعف  روشک و  یگنهرف  ماـظن  رد  تناـید  حور  تیوقت  هن  دوب و  دـهاوخ  ناـمرظن  دروم  یبرغ 
نآ رد  یلک  هب  زیچ  ود  ياـج  هک  يا  هعـسوت  میهد ، یم  ار  نآ  راعـش  هعـسوت  ناوـنع  تحت  هک  دریگ  یم  رارق  رظن  دروـم  دراد  هـیکت 

.تیونعم يرگید  تلادع و  یکی  تسا ، یلاخ 

یمالسا بالقنا  ءاقب  طرش 

هب یگتفای  هعسوت  رالوکـس و  داصتقا  اب  ای  دنام  یم  اجرباپ  يولع  ِيونعم  سدقم  ِتلادع  اب  یمالـسا  بالقنا  ایآ  دیـسرپ  دوخ  زا  دیاب 
تیدوبع اب  ار  ملع  ات  دیـسر  ام  مدرم  شوگ  هب  قح  زا  هک  دوب  ییادـن  هب  خـساپ  یمالـسا  بالقنا  تعیبط ؟ اب  رتشیب  هچره  لباقت  ینعم 

رشب هک  يرورغ  زا  يردق  مییامن و  هارمه 
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.دزاس یمن  زگره  نآ  یبرغ  ینعم  هب  یگتفای  هعسوت  اب  نیا  میبای و  تاجن  هدش ، راچد  نآ  هب  دیدج 

هب تبـسن  اه  نآ  ياه  كالم  ساسارب  میدرب ، ولج  ار  نامداصتقا  یناهج ،» کناب   » يوگلا اب  هک  تاحالـصا  یگدـنزاس و  نارود  رد 
ات نآ  رد  يولع  تلادـع  حور  نوچ  یلو  دوب  ینارحب  ًالماک  اه  نآ  رظن  زا  ام  ِداصتقا  گنج ؛ نامز  رد  .میدرک  تفرـشیپ  گنج  نامز 

، دزرلن ینامناخ  یب  رقف و  زا  نامناناوج  ندب  هک  ینعم  نآ  هب  یگدنز  هب  دـیما  دـندوب و  يرتشیب  شمارآ  رد  مدرم  دوب  يراج  يّدـح 
مایپ .دوب  هدرکن  يزادنا  تسد  روشک  يداصتقا  ياه  هاگولگ  رب  رالوکس  داصتقا  تورث و  تردق و  ياه  هتسه  زونه  اریز  دوب ، رتشیب 

تلادع .میسر  یمن  میسرب ، میهاوخ  یم  هچنآ  هب  يراد  هیامرس  ماظن  یناهج و  کناب  ياهرتماراپ  اب  ام  هک  تسا  نآ  یمالـسا  بالقنا 
دنناوت یم  همه  يولع  داصتقا  هیاس ي  ریز  رد  .هتینردـم  داصتقا  لباقم  ًـالماک  دراد  يرگید  ياـه  هاگدـید  ناـمزاس و  يولع  سدـقم 

، دننک یم  تیاضر  ساسحا  فارـشا  طقف  رالوکـس  داصتقا  رد  یلو  دـنزادنیب ، رظن  يدام  يایند  زا  رتالاب  ییایند  هب  دـننک و  یگدـنز 
.دنهد همادا  دوخ  تیفارشا  هب  هیقب  جنرتسد  اب  دنناوت  یم  هک  دنریگ  یم  رارق  یتیعقوم  رد  هک  نآ  تهج  هب  مه  نیا 

ارچ هک  دنتسین  دنم  هلگ  تقو  چیه  تسایس ، تردق و  بحاص  ِفارـشا  ِسکعرب  مدرم  دیئامرف ، هجوت  مدرم  هیحور ي  حور و  هب  رگا 
ادـیپ تسد  يولع  سدـقم  يونعم و  تلادـع  هب  ارچ  هک  تساج  نآ  زا  اه  نآ  يدـنم  هلگ  میا  هدرکن  ادـیپ  یبرغ  ینعم  هب  هعـسوت  اـم 

.میا هدرکن 
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هب شرظن  فلاـخم ، يدرکیور  اـب  دوـب ، یبرغ  شور  هب  هعـسوت  يوـس  هب  اـه  مشچ  همه ي  هک  یناـمز  رد  تـسرد  یمالـسا  بـالقنا 
.یترخآ هن  دراد و  هارمه  هب  اه  نآ  يارب  ییایند  هن  هعـسوت  عون  نآ  درک  ساسحا  یبوخ  هب  مدرم  حور  دش و  فوطعم  يولع  تلادع 
يوگلا دندوب و  هدرک  لیـصحت  اکیرمآ  ياه  هاگـشناد  رد  هک  دوب  ییاه  نادداصتقا  تیریدم  دـمآ  شیپ  گنج  زا  سپ  هک  یلکـشم 
بالقنا یلک  تهج  رییغت  يارب  دـندش و  یـسایس  ِتورث  تردـق و  ياه  هتـسه  داجیا  هب  رجنم  دـندرک و  لیمحت  اـم  هب  ار  داـصتقا  نآ 

تردق نابحاص  هک  ار  ییاه  ماو  طسق  دنناوتب  ات  دننک  راک  تعاس  هدجه  يزور  دیاب  يداع  مدرم  هک  يداصتقا  .دندرک  يزیر  همانرب 
کی تسا و  کناب  نهر  رد  هک  دننک  یگدنز  يا  هناخ  رد  رمع  رخآ  ات  نآ  ءازا  رد  دنهدب و  دنا  هتـشاذگ  اه  نآ  رایتخا  رد  تورث  و 

هب يراوس  نیشام  اب  هدرک  سوه  هک  يدنمراک  قوقح  ندز  بیج  هب  يارب  تسا  يا  هشقن  زین  نآ  هک  دنوش  راوس  مه  یطـسق  نیـشام 
رد يرآ  .دنا  هتخاس  وا  يارب  تردق  تورث و  نابحاص  فارطا ، ياهرهش  زا  یکی  رد  هک  يا  هناخ  مه  نآ  دورب ، دوخ  یطسق  هناخ ي 
اذل دنیامن و  مهارف  مدرم  قوقح  لواپچ  يارب  ار  يا  هنیمز  نینچ  دنناوت  یم  تورث  تردق و  نابحاص  هک  تسا  هتینردم  گنهرف  رتسب 

بقع ارگ ، هفارخ  لثم  اه  تمهت  عاونا  اب  دـنزیخ و  یمرب  هلباقم  هب  دـهد  هلـصاف  یبرغ  گنهرف  زا  ار  اـم  دـهاوخب  هک  یناـیرج  ره  اـب 
عیاش رتدب  نیا  زا  دننک ، نوریب  یمالسا  ماظن  تیمکاح  هنحص ي  زا  ار  دوخ  بیقر  دننک  یم  یعس  نآ  لاثما  سانـشراک و  ریغ  هداتفا ،

ایند زورما  يداصتقا  هدیچیپ ي  ماظن  يوگ  باوج  دناوت  یمن  یمالسا  بالقنا  دننک  یم 
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.دنهد یم  هئارا  ار  يراد  هیامرس  داصتقا  هک  تسا  یناسانشراک  هب  عوجر  اه  نآ  روظنم  دشاب و 

هتینردـم گنهرف  برغ و  زا  دراد  اـنب  یمالـسا  بـالقنا  مینک  دـیکأت  هک  تسا  نآ  زا  یـسایس  ِتورث  تردـق و  ناـبحاص  تینابـصع 
يوس هب  بالقنا  اه  نآ  لیم  فالخ  رب  تسین و  نیا  زج  یمالـسا  بـالقنا  تاذ  دـنهاوخن  اـی  دـنهاوخب  ناـنیا  هک  یلاـح  رد  .درذـگب 

يالیتسا زا  نطاب  رهاظ و  رد  هک  دبای  یم  ادـیپ  تاجن  یتقو  رـشب  اریز  .دـنک  یم  نوریب  هنحـص  زا  ار  اه  نآ  دور و  یم  ولج  شفادـها 
.تسا تقیقح  و  قح »  » هب وا  یگتسب  رد  رشب  تاجن  رگید ، ترابع  هب  درادنپن ، قح  ار  نآ  رگید  دشاب و  هتفای  تاجن  توغاط 

یم هولج  تسود  ار  تلم  نمـشد  هک  دـنز  یم  مه  هب  ار  تالداعم  نانچنآ  درک  هنخر  ییاج  رد  رگا  هک  تسا  يروط  یبرغ  گـنهرف 
تاروتسد هک  ییاه  نآ  دنوش و  یم  نمشد  دنراد ، دیکأت  تیونعم  تلادع و  رب  هک  ییاه  نآ  اضف  نآ  رد  نمـشد ! ار  تسود  دهد و 

.دنوش یم  دادملق  تسود  دنریگ  یم  رخسمت  هب  ار  یهلا 

یعیبط رتسب  زا  جورخ  تاعبت 

ِدنلب ياهوزرآ  هب  هعماـج  ندرکراـتفرگ  اـب  دوش و  یم  جراـخ  یعیبط  رتسب  زا  زیچ  همه  هتینردـم  گـنهرف  ذوفن  اـب  دـش  نشور  یتقو 
هنایمرواخ و ياهروشک  رد  يراکیب »  » هدیدپ ي دوش  یم  هتفگ  ارچ  هک  میمهف  یم  دوش ، یم  ناریو  یموب  یگدنز  یبرغ ، هعـسوت ي 

يراکیب هک  تسا  نیا  تقیقح  دوبن !؟ راکیب  سک  چیه  میدق  رد  رگم  دییوگب : تسا  نکمم  .تسا  نردم  هدیدپ ي  کی  رود  رواخ 
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يارب یموب  یگدنز  رتسب  تشادن ، ینعم  نردم  زا  لبق  یگدنز  رد  دشاب  هتشادن  يراک  تیـصخش  راک و  ًالـصا  ناسنا  هک  انعم  نیا  هب 
ارحـص هب  ار  اهواگ  هک  يّدـح  رد  هتـشذگ  يداصتقا  ماظن  رد  ینهذ  ياـه  هداـتفا  بقع  یتح  دوب ، هدرک  نییعت  ییاـج  کـی  سکره 

یم اتـسور  هداوناخ و  داصتقا  يارب  یلماع  هکلب  دـندوبن ، هعماج  شود  رب  يراب  اهنت  هن  اذـل  دـندوب و  هدـش  تیبرت  دـننارچب ، اـت  دـنربب 
عورـش تعنـص ، رب  دیکأت  تعیبط و  اب  لماعت  مدع  گنهرف  اب  سناسنر و  زا  دـعب  برغ  رد  ینامناخ  یب  يراکیب و  هدـیدپ ي  .دـندش 

ریاس هب  سپـس  دـش و  عورـش  برغ  دوخ  رد  لوا  .تشگ  اـه  یگدـنز  دراو  هتینردـم  مک  مک  دـعب  هب  راـجاق  زا  اـم  روشک  رد  دـش و 
.درک تیارس  دندش ، هتینردم  گنهرف  راتفرگ  هک  اهروشک 

رفن دص  هزادـنا ي  هب  زور  ره  نیابمُک  کی  تشگ و  هطـساو  اه  نیـشام  عاونا  نیمز ، ناسنا و  نیب  دـش و  هدـیرب  نیمز  زا  ناسنا  یتقو 
دوش و یم  مگ  یلک  هب  یگدـنز  تشاد ، دـنهاوخن  ییاج  تسا ، تعیبط  هک  دوخ  یلـصا  هناخ ي  رد  اه  ناسنا  رگید  درک ، راـک  مدآ 

یم شرتسگ  تعیبط  تعـسو  هب  ار  اه  ناـسنا  تعیبط ، راـنک  رد  یگدـنز  .ددرگ  یم  نطو  یب  دـشاب ، نیمز  هک  دوخ  نطو  رد  ناـسنا 
ياه هتـسه  دیآ و  یم  دیدپ  غولـش  ياهرهـش  هجیتن  رد  دنک و  یم  هبلغ  نآ  رب  تعیبط  اب  لماعت  ياج  هب  ینیـشام  یگدـنز  یلو  دـهد 

یم تردق  لامِعا  دنتـساوخ  روط  ره  دـنا  هدـش  عمج  اهرهـش  رد  هک  يریثک  عمج  رب  دریگ و  یم  لکـش  تسایـس  تردـق و  تورث و 
يرتسب رد  رگا  دشاب  رـشب  تمدخ  رد  دوب  انب  هک  یتعنـص  دوش ، یم  يزیر  هیاپ  هدـنهدرازآ  تخـس  یلو  ناهنپ ، يراد  هدرب  دـنیامن و 

نآ رد  تیونعم  تلادع و  عوضوم  هک  تفرگ  رارق 
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لکـش هتینردم  گنهرف  رتسب  رد  هک  یتعنـص  مّلـسم  دوش و  یم  مدرم  رب  تردـق  تورث و  نابحاص  تیمکاح  هب  رجنم  دـش ، شومارف 
نآ هتینردم  حور  هک  تسا  یلـضعم  زا  ناهج  مدرم  تاجن  رتسب  یمالـسا  بالقنا  و  دش ، دهاوخن  رجنم  تیونعم  تلادـع و  هب  تفرگ 

.دوب هدیسر  تیاهن  هب  رشب  ینیبدوخ  هک  داتفا  قافتا  یماگنه  تسرد  دروآ و  دیدپ  ار 

تاقبط دوخ  صاخ  گنهرف  اب  هتینردم  گنهرف  دوبن ، هنحص  رد  دنک  نییعت  تسرد  ار  تعنص  ملع و  ياج  هک  یگنهرف  رکف و  یتقو 
یمن یمالـسا  بالقنا  يارب  ییاج  دـننک و  یم  يزیر  هماـنرب  تسایـس  تردـق و  لرتنک  يارب  هک  دروآ  یم  دـیدپ  ار  یتورث  بحاـص 
تاذ هب  تبـسن  یمالـسا  بـالقنا  هک  دـش  عورـش  اـج  نآ  زا  لکـشم  .دربـب  وـلج  ار  دوـخ  هب  طوـبرم  فادـها  دـهاوخب  هک  دـنراذگ 

ار يژولونکت  هاـگیاج  دنتـسناوتن  ناـگ  هبخن  زا  یـضعب  دادـن و  جرخ  هب  ار  مزـال  يرایـشوه  دراد  لاـبند  هب  هک  یتاـعبت  يژولونکت و 
بالقنا رد  تفرگ  لکـش  برغ  رد  هک  یحور  نامه  اب  يژولونکت  هنافـسأتم  دـنریگب ، تمدـخ  رد  ار  نآ  دـنهد و  صیخـشت  تسرد 

ناوت یم  لمأت  كدنا  اب  هک  نیا  اب  تسین ! وگ  باوج  نردم  يایند  رد  یمالـسا  بالقنا  میئوگ  یم  مه  دـعب  دـش ، هتفریذـپ  یمالـسا 
نآ زا  ار  اه  ناسنا  ات  تسا  هدمآ  یمالـسا  بالقنا  دـشاب و  یمن  ناسنا  ياهزاین  يوگ  باوج  هک  تسا  هتینردـم  گنهرف  نیا  دـیمهف 

مینک یم  حرطم  ار  یمالـسا  بالقنا  هلئـسم ي  رگا  .تسا  هدومرف  لزان  تیرـشب  يارب  ادخ  هک  دـهد  روبع  یگنهرف  يوس  هب  گنهرف 
یمالسا بالقنا  ندوب  یناهج  هک  تسا  تقو  نآ  مینک و  حرطم  زین  ار  نردم  رشب  یگدروخرـس  ندیـسر و  تسب  نب  هب  ِعوضوم  دیاب 

.درک كرد  ناوت  یم  ار 
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تاجن هار  اهنت  و  سویأم ، يایند 

شیاشگ ياه  هار  هک  ینایدا  همه ي  یتقو  دـنداد  ناشن  دـیدج  نارود  رد  یمالـسا  بالقنا  اب  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما 
تسه هار  کی  گنهرف  نآ  زا  تفر  نورب  يارب  زاب  دنا ، هتفرگ  دوخ  هب  یبرغ  گنر  ناشدوخ  دندوب  هتینردم  ياه  نارحب  زا  تیرـشب 

.دنا هداد  رارق  ناگمه  دید  ضرعم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  هک  یلکش  نآ  هب  تسا  مالسا  هب  رظن  نآ  و 

هب يژولونکت ، نابحاص  ات  دـنک  لرتنک  ار  نآ  یگتخیـسگ  ناـنع  دـهدب و  تهج  ار  يژولونکت  تیحیـسم  هک  نآ  ياـج  هب  هنافـسأتم 
یگنهرف هنامز ، اب  ندش  گنهامه  مسا  هب  دـش و  يژولونکت  روهقم  دـنرواین ، گنچ  هب  هدروآداب  ياه  تورث  تعیبط ، يدوبان  تمیق 

نید ساسارب  دیاب  هنامز  هک  دنک  دیکأت  هیکت  نیا  رب  هک  نآ  ياج  هب  و  تخانـش ، تیمـسر  هب  درک  لیمحت  مدرم  رب  يژولونکت  هک  ار 
.دندوب هدرک  فیرعت  دوخ  يارب  تردق  تورث و  نابحاص  هک  يا  هنامز  مه  نآ  .دومن  هنامز  موکحم  ار  ادخ  نید  دورب ، ولج  ادخ 

زامن دـهد  یمن  هزاجا  امـش  هب  هناخراک  يراک  تفیـش  يژولونکت و  گنهرف  رگا  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  يژولونکت  حور  تیمکاـح 
- تسا تورث  ندروآ  تسد  هب  يارب  تصرف  ِرثکا  ّدـح  زا  هدافتـسا  هک  يژولونکت -  حور  تیاعر  تهج  هب  دـیناوخب ، ار  دوخ  حـبص 

نیا منک و  ضرع  ار  نید  رب  يژولونکت  حور  تیمکاح  ینعم  متـساوخ  هداس  لاثم  نیا  اب  .يزروب  رارـصا  دوخ  ندناوخ  زامن  رب  دیابن 
.تسا رت  قیقد  رت و  قیمع  رایسب  عوضوم  هنرگو  دنک  یم  نییعت  ار  نید  فیلکت  يژولونکت  هنوگچ  هک 
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اب هسیاقم  رد  مینک و  لابند  دـتفیب ، هار  هب  ینیـشام  ات  دـنهد  یم  تعیبط  ناسنا و  هک  يا  هنیزه  رد  دـیاب  ار  يژولونکت  تاـفآ  عوضوم 
یتحار هب  هک  هتخاس  ییاضف  رالوکـس  ِيژولونکت  حور  دوش ؛ یبایزرا  عوضوم  دـیاب  دـنز  یم  ناـسنا  یهلا  تاـهج  هب  هک  یتاراـسخ 
فلاخم اه  نآ  هک  نیا  ِگـنأ  اـب  دنـشیدنیب  ریـسم  نیا  رد  دـنهاوخب  ناسانـش  نید  رگا  دریگن و  رارق  دوخ  ناـج  ِیهلا  ریـسم  رد  نهذ 

.دننک یم  گنت  اه  نآ  راکفا  حرط  يارب  ار  نادیم  دنتسه  تفرشیپ  يژولونکت و 

ولج ینید  هاگن  لرتنک  رد  دـیاب  يژولونکت  ای  دـشاب و  يژولونکت  گنهرف  ریثأـت  تحت  دـیاب  نید  اـیآ  هک  تسا  یقاـب  لاؤس  نیا  زاـب 
؟ دور

زا دیاب  دیشاب ، هتشاد  اپورا  اب  قباطم  يا  هعـسوت  دیهاوخ  یم  رگا  دنتـشون : اه  همانزور  تاحالـصا  یگدنزاس و  ياه  تلود  نامز  رد 
ولج دهد  یم  قح  دوخ  هب  اهاجک  ات  هک  تسا  يژولونکت  حور  هب  نداد  تلاصا  نامه  نیا  دیرادرب ! تسد  ینید  تاداقتعا  زا  یـضعب 

ات دومن  دوخ  روهقم  ار  نایدا  همه ي  هک  دمآ  هنحـص  هب  يروط  يژولونکت  تفگ ، ناوت  یم  هلاسدـصراهچ  خـیرات  هب  هاگن  اب  .دـیایب 
قیرط زا  هک  تسا  مالسا  اهنت  نایدا ، رگید  ادوب و  تیدوهی ، تیحیسم ، زا  معا  دنـشاب ، هتـشادن  نآ  لباقم  رد  يرظن  زاربا  چیه  ناکما 

روشک و ِنورد  زا  هن  ات  هنامیکح ، فیرظ و  رایسب  یشور  هب  مه  نآ  هتساخرب ، هلباقم  هب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح 
رارق ندـنام  یمالـسا  ندـش و  یبرغ  یهار  ود  نیب  رد  ار  ام  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماـما .دوش  يژولونکت  دـض  هب  مهتم  نوریب  زا  هن 

راک نیا  اب  تسین و  يداضت  برغ  مالسا و  نیب  هک  درک  یم  ءاقلا  يروط  دیاین و  شیپ  دوب  هدرک  شالت  برغ  هک  يزیچ  دنداد ،
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هزوح ي دراو  مالـسا  هب  ندز  گنچ  اـب  دـندش  قفوم  مدرم  یلباـقت  نینچ  حرط  اـب  .درب  یم  ولج  درک و  یم  مکاـح  ار  دوخ  گـنهرف 
دش نشور  و  دنک ، تباث  ار  دوخ  تسناوت  یمالسا  بالقنا  هک  دوب  یلباقت  نینچ  ندشراکـشآ  ياتـسار  رد  دنوش و  یمالـسا  بالقنا 

.دتسیاب هتینردم  گنهرف  لباقم  دناوت  یم  هک  تسا  ینید  اهنت  مالسا 

یهلا نایدا  اب  هتینردم  گنهرف  لباقت 

یگنهرف دریگ ، یم  رارق  یهلا  نید  ره  ای  مالـسا  اب  لباقت  رد  یلک  هب  هک  تسا  يریـسم  رد  شور  شنیب و  تهج  زا  هتینردـم  گنهرف 
یم ار  يدشر  ناملـس  لاثما  اتـسار  نامه  رد  دریگ و  یم  رخـسمت  هب  دـنک و  یم  یفن  ار  یـسدقم  نایرج  ره  دوخ  تاذ  رد  هک  تسا 
روط هب  مالـسا  اذل  دوش و  یم  ینتفریذپ  گنهرف  نآ  رد  دشاب  تسپ  دـنچره  یلیم ، ره  دـنک و  یم  ینابیتشپ  وا  زا  تخـس  دـنارورپ و 

تیرومأم نامزلارخآ  نیا  رد  هک  هدـش  ردـقم  یمالـسا  بالقنا  يارب  دریگ و  یم  رارق  نآ  اب  لباقت  رد  دوخ  تاذ  ساسا  رب  یهیدـب و 
نوریب زوریپ  دـش  ریگرد  یناهج  رفک  اب  هک  يا  هنحـص  ره  رد  یمالـسا  بالقنا  تهج  نیمه  هب  دـنزب و  مقر  ار  یناهج  رفک  نیا  یفن 

نید و لباقت  یبرغ ، گنهرف  اـب  لـباقت  .دـنک  شزاـس  یناـهج  رفک  اـب  هک  تسا  ییاـه  هنحـص  رد  یمالـسا  بـالقنا  تسکـش  دـمآ ،
بـالقنا هاـگودرا  رد  ندـش  دراو  زج  یهار  دراد  ار  دوـخ  یگدـنز  ءاـیحا  مزع  سکره  اذـل  تسا و  رفک  گـنهرف  یفن  نارادـنید و 

اه نیا  .تسا  ارجا  لباق  هدرک ، داجیا  برغ  هک  یعاضوا  طیارش و  مامت  ظفح  اب  نید  نیناوق  دننک  یم  نامگ  يا  هدع  .درادن  یمالسا 
َملاع رشب و  ات  دنناد  یمن 
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هک یَملاـع  هب  ار  نید  نیناوق  دـعاوق و  رگید  تراـبع  هب  دوش ، یمن  ققحم  نید  تقیقح  ددرگن ، زاـب  تقیقح  قح و  يوس  هب  ینوـنک 
دیدـپ يرگید  مدآ  َملاـع و  دـهاوخ  یم  یمالـسا  بـالقنا  تهج  نیمه  هب  دز و  ناوت  یمن  دـنویپ  تسا  هناـگیب  بیرغ و  نآ  رد  نید 

يراذـگ هیاپ  برغ  هچنآ  زا  ریغ  دراد  رظن  يرگید  یعامتجا  یناسنا و  مولع  هب  دنـشاب و  وا  هانپ  رد  قح و  هیاس ي  ریز  همه  هک  دروآ 
.تسا هدرک 

رد هتینردـم  تاملظ  لد  رد  دارفا  ای  دوش ، مولعم  زیخاتـسر  نیا  رد  سکره  باسح  ات  تسا  یناهج  زیخاتـسر  کی  یمالـسا  بـالقنا 
ار دارفا  رگید  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دـندرگ ، یم  تیونعم  ییالط  خـیرات  دراو  ای  دـنوش و  یم  مسیلیهین  یچوپ و  راتفرگ  داعبا  مامت 

یلص ادخ  لوسر  هک  تسا  هیواز  نیا  زا  يدرف ، تایـصوصخ  ساسارب  هن  درک و  یبایزرا  دیاب  دنتـسه  نآ  رد  هک  يا  ههبج  ساسا  رب 
ُهیالو َُهل  ْنُکی  َْمل  َو  هُراهن ، ًامئاص  ُهلیل ، ًامئاق  بازیملا  َتحت  ًافیرَخ  َنیْعبَـس  ٌْدبَع  َهللادَـبَع  َْول  ُّهنإَف  ! » یلع يا  دـنیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا 

(1) ؛» راّنلا ِیف  ِهیرَْخنِم  یَلَع  ُهللا  ُهَّبَکَأل  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

تسا و راد  هزور  اهزور ، هداتـسیا و  زامن  هب  اه  بش  هک  یلاح  رد  دـنک  تدابع  هبعک  نادوان  ریز  لاـسداتفه  ار  يادـخ  يا  هدـنب  رگا 
.دنزادنا یم  شتآ  رد  ار  وا  ینیب  زا  دشاب ، هتشادن  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو 

، دشاب هک  مه  یتیـصوصخ  ره  اب  دـشاب ، رگید  ياجک  ره  دـشابن ، دراد ، رارق  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  يا  ههبج  رد  سکره  اریز 
هنوگره تاملظ  رکذتم  تسا و  زاس  خیرات  تهج  نیا  زا  یمالسا  بالقنا  و  تسا ، تاملظ  رد 
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مه دروم  کی  هدنب  .دوش  یم  یچوپ  یتیوه و  یب  راتفرگ  اضف  نآ  رد  ًامامت  ناسنا  دبای ، همادا  هتینردـم  ياضف  رد  هک  تسا  یگدـنز 
هب دناوتب  دشاب ، هتفریذپ  ار  گنهرف  نآ  ياه  نامرآ  هک  ینمـض  رد  دنک و  یگدنز  هتینردـم  گنهرف  ياضف  رد  یـسک  هک  ما  هدـیدن 

يارب یطیارـش  اـضف ، نآ  رد  ناـسنا  نوچ  يرآ ! .دربب  ولج  ار  دوخ  یگدـنز  یعقاو  دـیما  طاـشن و  رد  دـشخبب و  اـنعم  دوخ  یگدـنز 
یمرگرس ای  چوپ و  ملاس و  ياه  یمرگرـس  زا  معا  دنک ، یم  لوغـشم  اه  یمرگرـس  عاونا  اب  ار  دوخ  درادن  ندرک  یگدنز  هناراودیما 

.دساف ملاسان و  ياه 

یم نارود  يداش  نیرتابیز  مدـید ، هلاس  تشه  سدـقم  عاـفد  لوا  طـخ  نایجیـسب  رد  هک  يداـش  همه  نآ  هدـنب  تسا  زونه  هک  زونه 
یم مقر  ناهج  مدرم  يارب  ار  يراودـیما  زا  یخیرات  هکلب  دـنا ، هدـش  اـهر  نارود  یچوپ  لاـگنچ  زا  اـهنت  هن  دنتـسناد  یم  نوچ  مناد ،

برغ ِتلفغ  زا  رپ  ياه  ههقهق  اب  هسیاقم  لباق  و  هتخانـش ، ار  یگدنز  يانعم  هک  تسا  یتلم  صوصخم  يداش  طاشن و  عون  نیا  .دننز 
.دننک کیکفت  يونعم  طاشن  زا  ار  یشایع  دنناوت  یمن  هک  دوب  دهاوخن  ناگدز 

دوخ یگدرم  لد  هشیر ي  دیاب  دنریگب ، هلصاف  دوخ  یگدرم  لد  زا  هناسوهلاوب  تاذل  یـشایع و  اب  دننک  یم  یعـس  هک  یناگدرم  لد 
نآ دنناوت  یم  هناسوهلاوب  ِتاّذل  لیاسو  عاونا  اب  دننکن  رکف  هتسب و  اه  نآ  ياه  بلق  يور  هب  ار  نامسآ  هار  هک  دننادب  یگنهرف  رد  ار 

یگدنز دیآ و  یم  تسد  هب  رفک  اب  ِداهج  نامیا و  ههبج ي  رد  روضح  اب  هک  تسا  يونعم  ياه  طاشن  دنمزاین  ناسنا  دننک ، نامرد  ار 
.سب تسا و  نیمه  یقیقح 
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تـسد نیع  رد  هک  دـنک  یم  ییاهوزرآ  راتفرگ  ار  وا  دـیابر و  یم  ناـسنا  زا  ار  یقیقح  یگدـنز  هک  تسا  يروط  هتینردـم  گـنهرف 
ییاهزیچ ار  دوخ  ناناوج  ياهوزرآ  ام  رگا  تهج  نیمه  هب  دنک ، یمن  ءاضرا  ار  ناج  دـیآ  تسد  هب  هک  مه  ضرف  هب  ندوب ، ینتفایان 

هدروآ دـیدپ  اه  نآ  يارب  ار  اه  تلاطب  عاونا  هب  نداد  نت  یگدرم و  لد  دـیآ ، یم  باسح  هب  وزرآ  یبرغ  گنهرف  رد  هک  میداد  رارق 
یگدـنز یقیقح  يانعم  زا  هک  دـنراد  رارق  يا  ههبج  رد  تروص  ره  رد  دنـسرن ، ای  دنـسرب  اـهوزرآ  نآ  هب  دـنک  یمن  قرف  رگید  میا ،

تسد و یلو  هدش  بادرم  راتفرگ  هک  یـسک  هیبش  دنـشیدنیب ، ینارون  ییاهتنا  هب  دنناوت  یمن  دوخ  يریگ  تهج  رد  دنا و  هدش  جراخ 
رت و کیدزن  ار  تکاله  اضف ، نآ  رد  یـشالت  ره  هک  یلاح  رد  دـهد ، یم  تاجن  ار  وا  هک  درادـنپ  یم  یـشالت  ار  دوخ  ياه  ندز  اـپ 

یلـصا تهج  هب  نداد  هجوت  رب  ار  لصا  تسین ، مدرم  تاجن  هار  ندرک  رت  نردم  میـشاب  هجوتم  دیاب  هک  تسا  اذل  .دـنک  یم  رت  قیمع 
يا هراـچ  يژوـلونکت  شنیزگ  زا  ًـالعف  مینک  یگدـنز  اـیند  نیا  رد  میناوـتب  هک  يّدـح  رد  نآ و  راـنک  رد  تشاذـگ و  دـیاب  یگدـنز 

(1) .تسین

گنهرف هک  میـسانش ، یم  رـصع  نیا  رد  ار  یمالـسا  بـالقنا  هاـگیاج  اـم  یتـقو  دوـش  نشور  هک  تسا  نآ  تهج  هب  اـه  نیا  همه ي 
دومن لیمحت  ام  ناور  رب  راشف  ربارب  اهدص  تشادرب ، ام  يوزاب  زا  يراشف  يژولونکت  رگا  میمهفب  میسانشب و  ار  نآ  تاعبت  هتینردم و 

فرطرب ار  یتالکشم  ات  دزیرب  دیاب  همانرب  اه  هد  هک  تسا  نانچنآ  دیاشگب ، رشب  ولج  یهار  ات  تخیر  يا  همانرب  رگا  و 
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یم تعیبط ، اب  لباقت  مزع  اب  تردق و  هب  فوطعم  هدارا ي  اب  یـسدق و  دض  حور  اب  اریز  تسا ، هدروآ  دیدپ  یلوا  همانرب ي  هک  دـنک 
.دربب ولج  ار  اه  ناسنا  یگدنز  دهاوخ 

.تسا نید  تقیقح  نامه  ناریا  تلم  ناج  رد  ّالإ »  » نیا میراد و  مه  یی  « ّالإ ، » مییوگ یم  ال »  » برغ تیدوجوم  مامت  لباقم  رد  یتقو 
هک تسین  یلئاسم  ِلح  ْفدـه  یمالـسا ، بالقنا  تابثا  یفن و  رد  دوش و  یم  رثؤم  دـنک  یم  ادـیپ  ّالإ »  » اـب هک  یطاـبترا  رد  ـال »  » نیا

.دوش عفر  تلم  رس  زا  لئاسم  نیا  هک  تسا  نآ  يارب  بالقنا  هکلب  هدروآ ، دیدپ  یگدز  برغ 

هلئـسم ي هدـمآ  شیپ  یگدز  برغ  اب  هک  یلئاسم  دـنا  لفاغ  اه  نآ  دـینک ، لح  ار  لئاسم  دـیهاوخ  یم  هنوگچ  دنـسرپ : یم  نافلاخم 
میراد یـشزومآ  یناگرزاب و  يرادا و  ياه  يراتفرگ  ام  .اه  نآ  لح  يارب  هن  هدـمآ و  اه  نآ  عفر  يارب  بـالقنا  و  تسین ، اـم  یلـصا 
برغ ملاع  رد  هک  یتروص  هب  ار  ناملئاسم  ام  دوب  هجوتم  دیاب  .هدماین  شیپ  نآ  یبرغ  تروص  ظفح  اب  اه  نآ  لح  يارب  بالقنا  یلو 

هک یلاـح  رد  دـنک  یم  بلط  یبرغ  لـح  هار  اـم  زا  ریزگاـن  میدرک  حرطم  تروص  نآ  هب  رگا  مینک و  لـح  میناوـت  یمن  هدـش  حرطم 
.دوبن برغ  هب  لوصو  هار  ندرکراومه  يارب  بالقنا 

هناخ ي میتساوخ  میدش و  دراو  ملاع  نآ  رد  رگا  دوش ، یم  رتراتفرگ  زور  هب  زور  دراد و  يرایـسب  ياه  يراتفرگ  برغ  ینونک  ملاع 
هب تبـسن  وا  اریز  دـنک ، یم  هبلغ  ام  رب  مصخ  مینام و  یم  رد  مینک ، نییزت  دوخ  يارب  ار  یبرغ  یگدـنز  هدـش ي  ناریو  تسب  ياپ  زا 

میهاوخب میوش و  دراو  یبرغ  یگدنز  دوپ  رات و  رد  رگا  دراد ، يرتشیب  تبسانم  تسا ، نآ  ناطلس  هک  یَملاع  نآ 
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یم دشاب  هتشاد  يا  هدنیآ  دهاوخ  یم  رشب  رگا  مینادب  دیاب  .مینام  یم  رد  مینک ، لح  دیآ  یم  شیپ  یگدنز  نآ  وریپ  هک  ار  ناملئاسم 
.دوشگ ار  هار  نیا  یمالسا  بالقنا  قیرط  زا  قح  هب  عوجر  اب  ناوت 

یناسک تسد  هب  ار  نآ  تیریدم  دیاب  ایآ  مینک ، لیلحت  هنوگچ  ار  برغ  اب  یمالسا  بالقنا  تبسن  میسرپب  دوخ  زا  هک  تسا  يرورض 
هتینردم زا  ار  ام  هنامیکح  ياه  شور  اب  دنراد  شالت  هک  یناسک  تسد  هب  ای  دـنهد و  یم  هتینردـم  گنهرف  هب  ار  تلاصا  هک  میهدـب 

؟ دننک نامدازآ  ناهنپ  ِیگدز  برغ  زا  مارآ  مارآ  دنهد و  روبع 

هب یبرغ  گنر  نایدا  اه و  بتکم  همه ي  یتقو  دـنداد : ناشن  یمالـسا  بالقنا  اب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  مدـقتعم  هدـنب 
نیا ینعم  .دنایامن و  یم  ار  رون  يوس  هب  تاملظ  زا  تکرح  دیاشگ و  یم  ار  یلصا  هار  مالسا ، ینامزلارخآ  مایپ  هزات  دنا  هتفرگ  دوخ 

دنتفرگ رارق  نامزلارخآ  تاملظ  ریثأت  تحت  نایدا  همه ي  یتقو  هک  تسین  نیا  زج  تسا ، ناـمزلارخآ  ِنید  مالـسا  دوش  یم  هتفگ  هک 
بان مالـسا  نآ  دـنک و  یم  تیریدـم  ار  رفک  نامیا و  نیب  لباقت  دراد و  هدـهع  هب  ار  تاملظ  زا  جورخ  تلاسر  هک  تسه  نید  کـی 

.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدّمحم 

برغ مالسا و  نیب  گنج  یمالسا ، بالقنا 

ره دروخ ، هرگ  هتینردـم  گنهرف  یمالـسا و  بالقنا  لباقت  هب  يوحن  هب  یگنج  ره  تشونرـس  مارآ  مارآ  یمالـسا ؛ بالقنا  دـلوت  اـب 
گنج قارع ، ناریا و  نیب  گنج  هک  روط  نامه  دشاب ، ناتسناغفا  رد  نابلاط  اکیرمآ و  ای  اکیرمآ و  مادص و  نیب  گنج  رهاظ  هب  دنچ 

ناهج همه ي  نامیا و  نیب 
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ام ههبج  ود  نیا  رد  .تسا و  یگنهرف  ياهزرم  هب  ندش  لیدبت  لاح  رد  ییایفارغج  ياهزرم  هک  دوب  هجوتم  دـیاب  یترابع  هب  .دوب  رفک 
، دـننامب دـنهاوخب  رگا  نایدا  هیقب ي  تسا و  عوقو  لاح  رد  یهلا  نایدا  هتینردـم و  گنهرف  نیب  هک  میتسه  ییاـهداضت  روهظ  دـهاش 

هنافـسأتم دنچره  .دنیامن  نشور  هتینردـم  گنهرف  اب  ار  دوخ  تبـسن  دـننک و  یناوخزاب  ار  دوخ  یمالـسا  بالقنا  شور  هب  دـنروبجم 
ای هدرک و  وفر  ار  داضت  نیا  دـننک  یم  یعـس  دنتـسین و  یـساسا  لباقت  نینچ  هجوتم  برغ ، ياـه  هزومآ  ریثأـت  تحت  اـم  نارکفنـشور 
مه مالـسا  دنیوگ  یم  دنا و  هتفرگ  لصا  ار  هتینردم  گنهرف  ياه  هزومآ  .دنهاکب  مالـسا  تیمالـسا  زا  راک  نیا  اب  دـنریگب و  هدـیدان 

اه و هزومآ  ماـمت  دـهد و  یم  قوس  يونعم  یلاـعتم و  ًـالماک  یگدـنز  کـی  هب  ار  اـم  مالـسا  هک  یلاـح  رد  دـیوگ ! یم  ار  اـه  نیمه 
هب تبسن  برغ  هک  يدرکیور  اب  هن  یلو  دنک  یم  هدافتسا  ایند  زا  ایند  رد  دنچ  ره  ییایند ، هن  دراد و  یسدق  يدرکیور  نآ  تاروتسد 

.دراد ایند 

یگدـنز يارب  ار  يرگید  هار  دز و  مه  هب  ار  یـسارکومد  لاربیل  يروئت  يزاـب  هنحـص ي  دوخ  یبرغ  دـض  تاذ  اـب  یمالـسا  بـالقنا 
ردقچ .تسا  توافتم  دوب  هداد  رارق  اه  ناسنا  حور  قفا  رد  هتینردم  گنهرف  هک  یگدـنز  عون  نآ  اب  یلک  هب  یگدـنز  نیا  هک  دوشگ 

ار ناهج  یسارکومد  لاربیل  هتفای و  نایاپ  کیژولوئدیا  ياهداضت  درس ، گنج  زا  سپ  : » دننک یم  نامگ  هک  ییاه  نآ  دنا  تلفغ  رد 
دنیوگ یم  مامت  یگداس  اب  .دنا  شوخ  لد  دوخ  ياه  يروئت  اب  دننک و  یمن  یگدـنز  ناهج  نیا  رد  اه  نیا  ایوگ  دـنک !»، یم  لاغـشا 

ياهوزرآ اه  نیا  دراذـگ ، یمن  یقاب  یبتکم  رکف و  چـیه  يارب  ییاج  رگید  دـنک و  یم  لاغـشا  یـسارکومد  لاربیل  يروئت  ار  ناـهج 
ناونع هب  ار  دوخ 
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يریگ لکـش  لاـح  رد  یـسامح  یتروص  هب  یبرغ  گـنهرف  لـباقم  رد  اـه  هدوت  نیب  رد  هک  یتمواـقم  همه  نیا  و  دـننیب ، یم  تیعقاو 
حور یفرط  زا  ینید و  دهعت  زا  نوریب  دیق و  یب  ياه  يدازآ  ینعی  یسارکومد  لاربیل  میدش  هجوتم  یتقو  .دنراگنا  یم  هدیدان  تسا ،

یم تاـیعقاو  ناونع  هب  ار  دوخ  ياـهوزرآ  اـه  نیا  منک  یم  ضرع  ارچ  میمهف  یم  میدرک ، هدـهاشم  ناـهج  رد  ار  ناـمیا  هب  شیارگ 
گنج زا  سپ   » هک دـننک  یم  رارکت  دوخ  ياهوزرآ  تالایخ و  تیوقت  يارب  نانچمه  .دـنا  يزادرپ  لایخ  عون  کـی  راـتفرگ  دـننیب و 

ِگنهرف اب  هدکهد  کی  ناونع  هب  نوچ  و  دنک ، یم  لاغـشا  ار  ناهج  یـسارکومد  لاربیل  هتفای و  نایاپ  کیژولوئدـیا  ياهداضت  درس ،
«! .تسا یـسارکومد  لاربیل  مه  نآ  درادن و  رتشیب  مه  تموکح  کی  تسا و  هدکهد  کی  ناهج  سپ  میتسه ، ور  هبور  یبرغ  ِدـحاو 

دییآ رد  یسارکومد  لاربیل  گنر  هب  دیاب  مه  امش  دنهد  یم  روتسد  مه  هیقب  هب  دننک  یم  یگدنز  دوخ  تالایخ  رد  هک  ینیع  رد  هزات 
.دنک یفن  ار  یسارکومد  لاربیل  یناهج  تایح  دناوت  یم  هک  تسا  يزیچ  یمالسا  بالقنا  دینکن  روصت  زگره  و 

ناهج و راهم  يارب  همانرب  اهدص  ریخا  هلاس ي  یـس  رد  دنا ، هدوب  راتفرگ  نادب  ناگدز  برغ  هشیمه  هک  تسا  يا  هصخاش  ینیبرهاظ 
هجوتم هک  نآ  ياج  هب  .دننک  یم  رکف  یـسارکومد  لاربیل  ِندوب  یناهج  هب  زاب  هدیماجنا و  تسکـش  هب  ًامامت  دـنا و  هتخیر  هنایمرواخ 

یمالـسا بالقنا  هک  یلاح  رد  .دنناد  یم  رـصقم  ناشیاه  همانرب  تسکـش  رد  ار  یمالـسا  بالقنا  دـنوش ، هناکدوک  يروئت  نیا  صقن 
نیا زا  ار  تیرـشب  ات  دور  یم  دوخ  هنامیکح ي  تکرح  اب  هدـمآ و  شیپ  یـسارکومد  لاربیل  يروئت  اب  هک  تسا  یلباقت  نیرت  یقطنم 

ییاهر تاملظ 
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رد ار  يا  ههبج  انبم  نیا  رب  دـنک و  عناق  ار  ناـسنا  دـناوت  یمن  زگره  یـسارکومد  لاربیل  هک  تسا  نآ  یمالـسا  بـالقنا  ماـیپ  .دـشخب 
گنج گنج ، درادـن ، یگنج  اکیرمآ  اپورا و  مدرم  اب  یناملـسم  چـیه  تقو  چـیه  هنرگو  تسا  هداد  لکـش  هتینردـم  گنهرف  لباقم 

دهاوخب هک  يرـشب  ره  اب  دـش و  خـیرات  دراو  سناسنر  زا  هک  تسا  صاخ  رکف  گنهرف و  کـی  اـم  لـباقم  ههبج ي  تسا و  یگنهرف 
نیمه هب  دشاب و  یم  یگنهرف  رکف و  نینچ  اب  لباقت  عورش  یمالسا  بالقنا  .دنک و  یم  ینمـشد  دنک  یگدنز  يدیحوت  دشاب و  دوخ 

ندشراد ینعم  تایح و  طاشن و  اب  هارمه  یمالسا ، َملاع  هب  دورو  یبرغ و  ملاع  زا  تفر  نورب  يارب  نآ  ههبج ي  رد  ندشدراو  تهج 
.هللاءاش نإ  .دوب  دهاوخ  یگدنز 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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زار يرگاشامت  هب  تشگرب  یمالسا و  بالقنا 

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

خـساپ يارب  تسیچ ؟ یمالـسا  بالقنا  تاذ  هک  تسا  نیا  ام  یلـصا  لاؤس  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  تلحر  درگلاـس  رد 
میـشاب هجوتم  میهد و  رارق  هجوت  دروم  تسا  لصتم  مالـسا  هب  هک  ار  یمالـسا  بالقنا  یلـصا  هشیر ي  دیاب  ادتبا  لاؤس  نیا  هب  ییوگ 

هشیدنا ي هبرجت و  ِمشچ  قوف  یمـشچ  اب  تسرد و  ار  مدآ  َملاع و  ام  هک  تسا  هدمآ  ام  کمک  هب  عقاو  رد  مالـسا  هلمج  زا  ینید  ره 
زا یمالـسا  بالقنا  دهد و  یم  هیلاع  قیاقح  زا  ربخ  هک  ییاهزار  تسا ، زار  رـسارس  نید  مشچ  زا  َملاع  .مینک  هاگن  يرـشب ، دودـحم 

یهاگن دـنک ، یم  توعد  ملاع  هب  تبـسن  یهاگن  نینچ  هب  ار  اـم  دوخ  تاذ  رد  تسا ، نید  هب  عوجر  ِنیزورما  طیارـش  هک  تهج  نآ 
ملاـع رد  هک  ار  یتاـناکما  زا  يرایـسب  دـنک  تشپ  نید  هب  هک  یهاـگن  .تسا  هتفرگ  رارق  نید  هب  هدرک  تشپ  ِياـیند  هاـگن  لـباقم  هک 

ار دوخ  دهاوخ  یم  تاناکما  نآ  زا  هدافتـسا  طابترا و  نودـب  هجیتن  رد  دـبای و  یمن  تسا ، ّسح  هدودـحم ي  ءاروام  رد  یلو  تسه 
هک یَملاع  نآ  هب  دناوتب  دسانشب و  تسرد  ار  یمالسا  بالقنا  عقاو  هب  یـسک  رگا  منک  یم  ضرع  هک  تسا  ساسا  نیا  رب  .دنک  هرادا 

هعماـج ي هک  ار  یتالکـشم  زا  يرایـسب  ناوت  یم  یمالـسا  بـالقنا  کـمک  هب  دوش  یم  هّجوتم  دـنک ، رظن  دراد  هراـشا  بـالقنا  نیا 
نیا هب  تشاذگ و  رس  تشپ  تسا ، هدش  اه  نآ  راتفرگ  زورما  یناهج 
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ار دوخ  هک  یناهج  یگدنیآ  یب  اریز  .تشادرب  تسد  یمالـسا  بالقنا  زا  یگدنز  همادا ي  يارب  ناوت  یمن  زگره  هک  دسر  یم  رواب 
ماوقا و زا  يرایـسب  هک  دوش  یم  نشور  ددرگ و  یم  رتراکـشآ  زور  هب  زور  هدرک ، فقوتم  نآ  تاناکما  هدام و  ملاع  هدودحم ي  رد 

.دنشاب دوخ  يادرف  نارگن  دیاب  دنراد  برغ  اب  هک  یطابترا  رد  کلامم 

ییاهزیچ هچ  هب  رگید  ترابع  هب  دـنک ؛ یم  تابثا  ار  ییاهزیچ  هچ  یفن و  ار  ییاهزیچ  هچ  یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  نیا  مود  لاؤس 
، دراد اه  ناسنا  ترطف  رد  هشیر  دوخ  یمالسا  يانبم  اب  یمالسا  بالقنا  دوش  نشور  یتقو  دیوگ ؟ یم  هن »  » ییاهزیچ هچ  هب  و  يرآ » »

دوجو اب  هک  دـیوگ  یم  يرآ »  » ییاهزیچ هب  تسا و  هناگیب  ناسنا  دوجو  اـب  ًَاـمامت  هک  دـیوگ  یم  هن »  » ییاـهزیچ هب  میوش  یم  هجوتم 
حور و شمارآ  بجوم  اه و  ناسنا  ناـج  باوج  یمالـسا  بـالقنا  تفگ  ناوت  یم  هک  تسا  اتـسار  نیا  رد  و  تسا ، راـگزاس  ناـسنا 

.تسا هدرک  راتفرگ  ار  وا  هتینردم ، گنهرف  زا  لصاح  ِبارطضا  منهج  هک  تسا  يرشب  تایح 

یمالسا بالقنا  تیهام 

هب رظن  میهدـب ، ماجنا  یمالـسا  بالقنا  و  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هب  طوبرم  ياهدرگلاس  رد  دـیاب  هک  ییاهراک  زا  یکی 
بالقنا .تشاذـگ  تیرـشب  يارب  یهلا  درم  نآ  هک  تسا  یمالـسا  بالقنا  ینعی  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ثاریم  ِتیهاـم 
هب هنرگو  درک  تلفغ  دیابن  نآ  تاکن  زا  يا  هتکن  چیه  زا  عقاو  هب  هک  تسا  طابترا  رد  مدآ  َملاع و  داعبا  مامت  اب  نانچنآ  یمالسا 
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لیبق زا  یمیهافم  يور  هشقانم  رگید  یمالـسا  بالقنا  تیهام  تخانـش  اب  .دـش  میهاوخ  مورحم  لامک  يوس  هب  ریـس  زا  هزادـنا  نامه 
رد اـه  هشقاـنم  نیا  همه ي  تشاد ، میهاوـخن  اـه  نآ  لاـثما  و  هیقف ، هقلطمریغ ي  اـی  هقلطم و  تیـالو  اـی  يرثـکا و  نید  یّلقا و  نـید 
هب ار  مالـسا  ناسنا  یتقو  هک  روط  نامه  .دوش  تلفغ  یمالـسا  بالقنا  َملاع  هاـگیاج  تخانـش  هب  تبـسن  هک  دـیآ  یم  شیپ  یطیارش 

ار مالـسا  هک  یـسک  میناوخن »! ای  میناوخب و  زاـمن  اـیآ   » هک دـیآ  یمن  شیپ  شیارب  لاؤس  نیا  رگید  تفریذـپ  یهلا  نید  کـی  ناونع 
هب دوخ  تداعـس  تهج  تسا  یناملـسم  كاکفنا  لباق  ریغ  همزال ي  هک  ار  زامن  دش  شترخآ  ایند و  رد  نآ  شقن  هجوتم  تفریذـپ و 

تیعقوم هک  تسا  نآ  تهج  هب  دوش ، یم  هشقانم  یمالسا  بالقنا  مزاول  يور  رب  رگا  مدقتعم  هدنب  اتسار  نیمه  رد  .دریذپ  یم  یبوخ 
هتخانـش و زین  نآ  مزاول  ات  میـسانشب  ار  بالقنا  تاذ  هک  مینک  شالت  همه  دـیاب  نیاربانب  .تسا  هدـشن  نشور  تسرد  بـالقنا  یلـصا 
، تسا رـشب  تداعـس  هار  اهنت  شمزاول  اب  هارمه  یمالـسا  بالقنا  هزورما  عقاو  هب  ددرگ  یم  نشور  هک  تسا  تقو  نآ  .دوش  هتفریذـپ 

یب يدرخ و  یب  بجوم  تسا و  خیرات  اب  یگناگیب  عون  کی  نتسنادن  نیا  اریز  تسین ، اه  نتسنادن  رگید  لثم  بالقنا  تاذ  نتخانشن 
(1) .هتخانشن ار  دوخ  تقو »  » نوچ دوش  یم  یگدنز  زا  ناسنا  یگ  هرهب 
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تفرگ یبرغ  گنر  مالسا  هنوگچ 

ریز ار  مالـسا  لصا  هک  دنک  یم  هلمح  دیرب ، ار  دزد  تسد  دیاب  ارچ  هک  نیا  لثم  یمالـسا  داقتعا  مزاول  هب  يا  هنوگ  هب  ًاضعب  نمـشد 
بظاوم ًالوا ؛ دـیاب  .دـنک  یفن  ار  بالقنا  لصا  ات  دـنک  یم  حرطم  بالقنا  تقیقح  لصا و  نیع  ار  بـالقنا  ضراوع  اـی  دربب و  لاؤس 

کی رد  .مینادن  ناسکی  نآ  تقیقح  اب  ار  بالقنا  ضراوع  فرط  نآ  زا  میریذپن و  بالقنا  هضراع ي  مان  هب  ار  يدـمآ  شیپ  ره  دوب 
.داد رارق  یسررب  دروم  دوخ  ياج  رد  ار  مادکره  تخانـش و  ار  بالقنا  مالـسا و  عرف  لصا و  دیاب  ققحم  ناسنا  کی  ناونع  هب  هملک 

هب دـنتفر ، تاقیم  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  یتقو  دنتـشاذگن و  قرف  هزجعم  وداـج و  نیب  لیئارـسا  ینب  هک  روط  ناـمه  هنرگو 
نآ ياوتحم  دنراد و  یم  هگن  ام  يارب  ار  بالقنا  هتسوپ ي  دوشن  هتخانش  تسرد  بالقنا  یلـصا  تاذ  رگا  دنداتفا ؛ هار  يرماس  لابند 

تـسا نکمم  هک  اج  نآ  ات  دـنیامن  یم  مورحم  یمالـسا  بالقنا  هداعلا  قوف  تاکرب  زا  ار  ام  ًـالمع  دـننک و  یم  یلاـخ  تقیقح  زا  ار 
.دش رتدب  مه  لوا  زا  راک  دینک  روصت 

ام مهف  مسینردم ، طسوت  یمالسا  َملاع  نتفر  باجح  هب  اب  هک  تسا  نیا  هدنب  یلصا  فرح  یمالسا  بالقنا  تاذ  هب  هجوت  ياتسار  رد 
لیذ رد  یتح  تفر  هیشاح  هب  اهنت  هن  ریخا  لاس  هاجنپودص  رد  مالسا  هک  يروط  هب  تشگ  جراخ  شا  یلـصا  ریـسم  زا  نید  هب  تبـسن 

زیچ همه  رب  مالسا  هک  نآ  ياج  هب  ور  نیا  زا  .تفر  هتینردم  باجح  رد  حالطصا ، هب  تفرگ و  دوخ  هب  یبرغ  گنر  هتینردم  گنهرف 
اب زیچ ، همه  یبایزرا  يارب  دشاب  یکالم  دیاب  هک  شتیصخش  تفرگ و  رارق  یبرغ  نّدمت  هیاس ي  ریز  رد  مالسا  گنهرف  دنکفا ، هیاس 
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ِناملـسم ياه  ّتلم  دش و  جراخ  دوخ  زاس  خیرات  راذگریثأت و  تیـصخش  زا  مالـسا  ًالمع  .تفرگ و  رارق  یبایزرا  دروم  یبرغ  ندمت 
وجتسج نردم  ِناهج  یخیرات  هرطیـس ي  ریز  رد  ار  دوخ  تیوه  دندش و  ریذپرثا  هکلب  دندوبن  رثا  أشنم  رگید  اهنت  هن  هدش ، خیرات  یب 

زا تسا و  یتیوه  یب  نیع  نیا  درک و  فیرعت  نآ  يارب  هتینردم  ناهج  هک  دـش  یخیرات  هلابند ي  یمالـسا  هعماج ي  تیوه  .دـندرک 
زیچ همه  هک  روط  نامه  هتینردم  درک و  مگ  رصاعم  نارود  رد  ار  دوخ  یقیقح  ینعم  نوچ  تفر ، تسد  زا  مالـسا  همه ي  قیرط  نیا 

يدرف تادابع  هب  یهاوخ  یم  هزادناره  ییاضف  نینچ  رد  لاح  درک ، ینعم  حور  نامه  اب  زین  ار  مالسا  درک ، یم  ینعم  دوخ  حور  اب  ار 
بدا هب  بدأـتم  فـئاوط  صاخـشا و  مّلـسم  دراذـگ و  یمن  امـش  وـلج  رد  ندـش  یبرغ  رظنم  زج  يرظنم  چـیه  تاداـبع  نیا  زادرپـب ،

.دنوش زاسمد  یمالسا  بالقنا  اب  دنناوت  یمن  یناسآ  هب  یبرغ  گنهرف 

مالسا دننک  تباث  ات  دندرک  یم  شالت  دیاب  ناناملسم  همه ي  دینیب  یم  دینک ، هظحالم  یمالسا  بالقنا  زا  لبق  ار  رـصاعم  خیرات  رگا 
ریز مالـسا  یتقو  .تسا  یبرغ  گنهرف  لیذ  رد  مالـسا  نتفرگرارق  ینعم  هب  نیا  دـنک و  یم  دـییأت  ار  نردـم  گنهرف  ياه  فرح  مه 

رگید ًالوا : طیارش  نیا  رد  متسه ، مه  نم  دیوگب  دنکب و  ناج  دیاب  هک  تسا  مالسا  نیا  رگید  تفرگ ، رارق  هتینردم  گنهرف  هیاس ي 
هتینردم هب  یکیدزن  داد ، یم  ّتیصخش  وا  یناملسم  هب  هچنآ  ًایناث : دنک ، راختفا  دوخ  یناملسم  هب  درادن  رارـصا  یلیخ  ناملـسم  ناوج 

يا هزیگنا  هن  تشاد و  مالسا  هب  تبسن  یهاگآ  هب  یتبغر  هن  دنک ، یگدنز  نردم  يایند  ياهرایعم  ساسا  رب  دنک  یعس  هک  نیا  دوب و 
تاروتسد هب  ندرک  لمع  يارب 
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.دوب هدنامن  یقاب  یمان  زج  مالسا  زا  عقاو  هب  طیارش  نآ  رد  تفگ  دیاب  یحو ؛ باتک 

راذگریثأت مالسا  هب  تشگزاب 

یمالـسا بالقنا  مییوگ  یم  یتقو  هنرگو  دنـسانشب  بوخ  قوف  هیواز ي  ساسارب  ار  بـالقنا  زا  لـبق  ياـضف  تسا  بجاو  نازیزع  رب 
زا رصاعم و  خیرات  لوط  رد  .میهد  یم  راعش  ام  دینک  یم  رکف  تسا ، هدمآ  هتینردم  گنهرف  اب  لباقت  هب  هک  تسا  ینّدمت  کی  عورش 

گنهرف هبلغ ي  تحت  دنک  عافد  دوخ  زا  تساوخ  یم  مالسا  یطیارـش  ره  رد  دش ، ناهج  بلاغ  گنهرف  هتینردم  گنهرف  هک  ینامز 
هکلب دز  یم  ار  لوا  فرح  مالـسا  اهنت  هن  هتـشذگ  رد  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دـنایامنب و  ار  دوخ  تیناـقح  تسناوت  یمن  هتینردـم 

.دندوب مالسا  ریثأت  تحت  اه  تلم  ًامومع  دوب و  هدروآ  تکرح  هب  ار  خیرات 

ردقنآ مالـسا  هرهچ ي  دـنایامن ، ار  مالـسا  دـش و  جراخ  هتینردـم  گنهرف  تملظ  گنرین و  رـسارس  ياضف  زا  ناوتب  هک  یتروص  رد 
مه هب  یلصا  لکـشم  .دش  دهاوخ  زیچ  همه  یبایزرا  كالم  دوخ و  تیناّقح  رب  لیلد  شدوخ  هک  تسا  هبناج  همه  باّذج و  نشور و 

هدرک و یبایزرا  ار  مالـسا  هتینردم ، یـسدق  دض  هشیر و  یب  گنهرف  رظنم  زا  میهاوخب  هک  نیا  تسا و  یبایزرا  ياه  كالم  ندروخ 
رازه و تسا ، دـیدج  نّدـمت  ياه  ناغمرا  زا  یکی  هک  تشادـهب  : » مییوگب ًالثم  .مینک  یـسررب  هداد و  رارق  یبرغ  رکف  لیذ  ار  مالـسا 

ندّـمت لیذ  ار  مالـسا  ًالمع  مینک  عافد  مالـسا  زا  تروص  نیا  هب  یتقو  تسا » هدـش  دـیکأت  نآ  رب  مالـسا  رد  شیپ  لاـس  دـص  راـهچ 
تیناقح هب  رارقا  اب  میا و  هداد  رارق  هتینردم 
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توافتم مدآ  ملاع و  هب  مالـسا  درکیور  هک  نیا  زا  لفاغ  مینک ، اـپ  تسد و  مالـسا  يارب  مه  یتیناـقح  میهاوخ  یم  هتینردـم  گـنهرف 
هک تسا  هدش  هچ  دیسرپ  دوخ  زا  دیاب  .دنک  یم  هراشا  يرگید  دصقم  لزنم و  هب  دراد و  ار  دوخ  ینعم  هاگن  نآ  رد  تشادهب  تسا و 

نیرت یناملظ  لباقم  رد  دیاب  دشاب  زیچ  همه  ِلطاب  قح و  یبایزرا  كالم  مالسا  هک  نآ  ياج  هب  هک  میداتفا  يزور  لاح و  نینچ  هب  ام 
! مهتم ام  دشاب و  یعدم  وا  و  دنک ؟ عافد  دوخ  زا  خیرات ، گنهرف 

؟ مهتم ای  یعدم  مالسا 

تسا اناوت  میظع و  ردقنآ  مالـسا  هلب  .دوش  تباث  شتیناّقح  ات  دنک  عافد  شدوخ  زا  دناوتب  دیاب  مالـسا  هرخألاب  دیئامرفب  تسا  نکمم 
ایآ یعّدم ؟ هاگیاج  رد  هتینردم  گنهرف  تسـشن و  مهتم  هاگیاج  رد  مالـسا  ارچ  یلو  .دراد  ار  دوخ  تابثا  ناوت  یطیارـش  ره  رد  هک 

ار زیچ  همه  هتفرگ و  ياپ  يرـشب  فراعم  نیرت  یلاع  هب  ندرک  تشپ  اـب  ناـینب  زا  هک  یگنهرف  دـیاب  ارچ  تسین ؟ یگنوراو  کـی  نیا 
هلاسدصراهچ ي خیرات  رد  هک  يرابفـسا  جیاتن  همه  نیا  اب  دنیـشنب و  یعدم  هاگیاج  رد  دـنک ، یم  یبایزرا  اه  ناسنا  سوه  ساسارب 

رامعتسا اکیرمآ و  ياه  هعرزم  رد  يراگیب  يارب  اقیرفآ  مدرم  ندرکریسا  ات  ریگب  اکیرمآ  ناتسوپ  خرس  راتشک  زا  هدروآ ، راب  هب  دوخ 
زا هتینردم  گنهرف  ياه  شزرا  لباقم  رد  دیاب  مالـسا  تسا و  یعّدم  الاح  للم ، ریاس  لاوما  لواپچ  زرم و  نودب  ياهداسف  اه و  تلم 

لیذ رد  ار  مالـسا  میتفریذپ  ناناملـسم  ام  هک  دوب  نآ  تهج  هب  اه  نیا  همه ي  دیامن !؟ گنهامه  اه  نآ  اب  ار  دوخ  دـنک و  عافد  دوخ 
ار مالسا  ینعم  کی  هب  میداد و  یبرغ  گنهرف  هب  ار  تلاصا  مینک و  فیرعت  هتینردم  خیرات 

137 ص :

یبرغ ملاع  زا  تفر  نورب  یمالسا ، www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 149 

http://www.ghaemiyeh.com


ياه هبنج  داـعبا و  ماـمت  رد  هک  دراد  خـیرات  یتقو  ّتلم  کـی  .میدومن  ینعم  ار  نآ  یبرغ  خـیرات  هب  لاـصتا  رد  میدرک و  خـیرات  یب 
.دشاب هتشاد  روضح  رثا و  اه  ناسنا  یگدنز 

یتیوه یب  عون  کی  برغ ، لباقم  رد  يولهپ  هلـسلس ي  راجاق و  هلـسلس ي  نیگنن  روضح  اب  صوصخ  هب  یمالـسا  بالقنا  زا  لبق  اـت 
یفرح چیه  ایوگ  هک  دندنایامن  ار  عیـشت  مالـسا و  يروط  هتـسباو  نامکاح  .دوبن  نکمم  نآ  زا  رتدب  هک  دش  هداد  ناشن  ام  زا  یخیرات 

.دوب مالسا  ندش  خیرات  یب  مالسا و  رب  هتینردم  تیمکاح  طیارش  یطیارش ، نینچ  .درادن  برغ  زا  ارچ  نوچ و  یب  تیعبت  دیلقت و  زج 
قیرط زا  ار  مالـسا  لئاسم  نیرت  هداس  دنتـساوخ  یم  هنوگچ  دـینیب  یم  دـینک ، هعلاطم  ار  بالقنا  زا  لبق  ياه  باـتک  زا  یـضعب  یتقو 

رد دیریگب  رظن  رد  .دنک  لمحت  تسناوت  یمن  یهاگآ  ناملـسم  چیه  هک  دوب  یگرزب  مغ  نیا  دننک و  تابثا  هتینردـم  نّدـمت  تیناّقح 
لباقم رد  تسرد  ار  یمالسا  بالقنا  دنوادخ  هرخألاب  .تشذگ  هچ  ناشیا  لاثما  و  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  رب  تدم  نیا 

دوش و الم  رب  هتینردم  هاگن  ياه  فعض  زیزع ، مالسا  هنوگ ي  زار  ِهاگن  تیناّقح  شیامن  اب  ات  دروآ  هنحص  هب  برغ  یناملظ  گنهرف 
.ددرگ رهاظ  یساسا  یفاکش  گرزب ، بیرف  نآ  هراوید ي  رب 

هنحـص هب  یعیـش  تئارق  هب  هک  یمالـسا  هبناج ي  همه  تاناکما  هب  هجوت  اب  یبرغ و  گنهرف  هبناج ي  همه  ياـه  فعـض  هب  هجوت  اـب 
همه یتروص  هب  دوخ  ینعم  تابثا  يارب  دیاب  ناهج  مدرم  هک  دـش  دـهاوخ  یندـمت  راذـگ  هیاپ  یمالـسا  بالقنا  مّلـسم  تسا ، هدـمآ 

نـشور ات  تخانـش  ار  یمالـسا  بالقنا  یخیرات  هاگیاج  ناوت  یم  هک  تسا  هیـضق  فرط  ود  رد  هعلاطم  اب  .دنروآ  يور  نآ  هب  هبناج 
دوش
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مامت یمالسا  بالقنا  عفن  هب  ار  هنحص  لباقت  نیا  رد  هچنآ  .درک  دهاوخ  ادیپ  یتّیعقوم  هچ  مالسا  دسر و  یم  اجک  هب  یمالسا  بالقنا 
دنا هداد  هئارا  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هک  یمالسا  تایـصوصخ  هکلب  تسین ، برغ  هبناج ي  همه  تاملظ  اهنت  دنک ، یم 

هب نآ  هئارا ي  تروص  تایاور ، نآرق و  نتم  هب  رظن  نیع  رد  هک  دندروآ  هنحص  هب  ار  یمالسا  ناشیا  نوچ  دراد ، یمهم  رایـسب  شقن 
.دندرک هنیداهن  نآ  رد  ار  برغ  اب  لماک  لباقت  یسامح و  ياضف  رت  مهم  همه  زا  تسا و  هدوب  رظن  ّدم  زین  یفسلف  ینافرع و  شور 

ضراعت زاغآ 

ندـمت ِّسح  هب  هدـش  دودـحم  لقع  ییارگ و  سح  حور  لباقم  رد  تسا  مالـسا  هنوگ ي  زار  حور  ضّرعت  زاـغآ  یمالـسا ، بـالقنا 
یلاعتم ياه  هبنج  هب  نوچ  دوب ، یحَو  زا  لقتـسم  ِلـقع  ّسح و  رـس  زا  مدآ  ملاـع و  هب  برغ  هاـگن  ریخا  هلاسدـصراهچ ي  رد  .یبرغ 

دش سوه  راتفرگ  یبرغ  ناسنا  تفرگ ، یمن  رارق  هجوت  دروم  تیونعم  ملاع  هب  اه  هبنج  نآ  طابترا  ياه  هار  دش و  یمن  رظن  اه  ناسنا 
.درک لیلحت  ساسا  نامه  رب  ار  مدآ  ملاع و  و 

(1)« ارْکَن  » ای یناطیش  لقع  هنرگو  دنوش  تیاده  یهلا  رون  اب  دیاب  هک  دنا  ییاه  رازبا  دوخ  يدوخ  هب  یلمع  لقع  ّسح و 

خیرات لیوحت  هیواعم  لقع  لثم 
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ُءاَرْکَّنلا َو َْکِلت  : » دـنیامرف یم  ترـضح  دوب ، هچ  تشاد  هیواعم  هچنآ  دـسرپ ، یم  يوار  .دروآ  تسد  هب  ار  تشهب  ناوتب  نآ  کـمک 

.تسین لـقع  یلو  تـسا  لـقع  هیبـش  تـسا ، تنطیـش  یـسنج و  دـب  کـی  نآ  لـْقَِعب » ْتَْـسَیل  ِلـْقَْعلِاب َو  ٌهَهِیبَـش  َیِه  ُهَـنَْطیَّشلا َو  َکـِْلت 
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ٍلْقَع ْنِم  ْمَک  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  .توهـش  سوه و  ریثأت  تحت  ای  تسا و  یحَو  ریثأت  تحت  ای  لـقع  دـهد ، یم 
تـسا يدادعتـسا  یلمع ، لقع  .تسا  مکاـح  نآ  رب  هک  تسا  یـسوه  ناـمرف  ریـسا  هک  یلقع  رایـسب  هچ   (1) ؛» ٍریِمَأ يَوَه  َتحَت  ٍریِـسَأ 
تـسرد ار  فده  هک  تسا  نآ  مهم  دراد ، زاین  نآ  هب  فدـه  هب  ندیـسر  يارب  ناسنا  هک  ییاهرازبا  اه و  هار  ندروآ  تسد  هب  تهج 

هبور نآ  اب  برغ  رد  ام  ًالعف  هک  دوش  یم  نآ  شا  هجیتن  میریگ  راک  هب  ییایند  ِهافر  هب  ندیسر  يارب  ًافرص  ار  لقع  رگا  مینک ، باختنا 
رتسب طیارـش و  ات  میریگ  یم  راک  هب  ار  لقع  زاب  میـسرب  ادـخ  هب  میهاوخب  رگا  دـناشک و  یم  یماکان  هب  ار  ناسنا  تیاـهن  رد  میئور و 

دریگ و یم  رارق  یهلا  یحَو  یـسدق و  لـقع  ریثأـت  تحت  دـشاب  سوه  ریثأـت  تحت  هک  نآ  ياـج  هب  دـیامن و  مهارف  ار  ناـسنا  یلاـعت 
هیلع نینمؤملاریما  هک  تسا  ینامه  میئوگ  یم  یلمع  لـقع  نآ  هب  هک  لـقع  نآ  .دـیامن  یم  مهارف  ار  یمالـسا  ندـمت  ققحت  طـیارش 

دنک و یم  لمأت  َملاع  رد  هک  تسا  يدادعتـسا  دربب ، ولج  ار  نآ  سوه  دریگ و  رارق  سوه  ریثأت  تحت  تسا  نکمم  دـندومرف  مالـسلا 
زا دنایامن و  یم  ناسنا  هب  ار  فده  نآ  هب  ندیـسر  ياه  هار  دشاب ، یلاعتم  فدـه  رگا  لاح  دـبای ، یم  ار  فدـه  هب  ندیـسر  ياه  هار 
امش مشچ  دنک ، یم  لمع  امش  ینورد  هزیگنا ي  شیارگ و  ساسا  رب  امش  ّسح  میرادن ، لقتسم  ِلقع  ّسح و  دش  ضرع  تهج  نیا 

: يولوم لوق  هب  .دیراد  تیساسح  نآ  هب  دینیب و  دیهاوخ  یم  امش  هک  دنیب  یمار  ییاهزیچ  دنیب  یمن  ار  زیچ  همه 

واگ

ناهگان دادغب  هب  يرآ  ار 

درذگب

نارک نآ  ات  نارک  نیا  زا 

زا

هزم اه و  یشوخ  بوخ و  همه 

وا

هزبرخ رشق  ریغ  دنیبن 
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.دنک یم  تکرح  هزبرخ  تسوپ  ندید  يارب  شمشچ  سپ  دهاوخ ؛ یم  هزبرخ  تسوپ  واگ ، ِلد 

بلاط

دیشر رای  يا  زیچ  ره 

دیوج یم  هک  يزیچ  نامهزج 

دیدن

راتفرگ ینعی  دوش ؛ یم  یحَو  ّدض  راتفرگ  ًامتح  دش ، ادج  یحَو  زا  لقع ، ّسح و  رگا  میرادن ، لقتسم  ِلقع  ّسح و  هک  ییاج  نآ  زا 
.ددرگ یم  سوه 

شا سح  هک  روط  نامه  دش ، دهاوخ  یناطیـش  لقع  شلقع ، تشگ ، ادج  یحَو  زا  هک  ینّدـمت  تفگ : ناوت  یم  قوف  رما  هب  هجوت  اب 
هک یقفا  اب  دوخ و  روضح  اب  یمالـسا  بالقنا  یطیارـش  نینچ  رد  .دـنک  یم  الیتسا  هلیـسو ي  ار  زیچ  همه  دوش و  یم  یناطیـش  ّسح 

دراد و دوخ  تاذ  رد  هک  يا  هنوگزار  هاگن  اب  مه  نآ  تشگ ، نردـم  یناـهج  یناطیـش  گـنهرف  هب  ضّرعت  طیارـش  دراد  دوخ  هارمه 
ار دوخ  یگدـنز  ناملقع  اب  ام  هک  دوب  نیا  برغ  ندـمت  راختفا  اه  لاـس  .دـهد  یم  عاـجرا  یبیغ  قیاـقح  هب  ار  ملاـع  تـالوحت  ماـمت 

بالقنا الاح  .تسا  هدـش  هفارخ  راـتفرگ  هتفرگ و  هلـصاف  لـقع  زا  دریگب ، هلـصاف  یبرغ  ندـمت  زا  هک  یتلم  ره  مینک و  یم  تیریدـم 
ار ناسنا  هک  تسین  یـسدقم  لـقع  نآ  لـقع ، رگید  دـنریگب  هلـصاف  یحَو  زا  لـقع  ّسح و  یتقو  دـنک  یم  نشور  هدـمآ و  یمالـسا 

شقن اـب  هطبار  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  .دـنک  یم  نییعت  ار  نآ  فـیلکت  ناطیـش  هک  تسا  یلقع  دـنک ، دـنم  تداـعس 
ِیف َخَّرَف  َضاَبَف َو  ًاکاَرْـشَأ  َُهل  ْمُهَذَـخَّتا  ًاکاَِلم َو  ْمِهِْرمَأـِل  َناَْـطیَّشلا  اوُذَـخَّتا  دـنیامرف «: یم  فرحنم  ياـه  ناـسنا  تاـکاردا  رد  ناـطیش 

ْدَق ْنَم  َلِْعف  َلَطَْخلا  ُمَُهل  َنَّیَز  ََللَّزلا َو  ُمِِهب  َبِکَرَف  ْمِِهتَنِْسلَِأب  َقَطَن  ْمِِهُنیْعَِأب َو  َرَظَنَف  ْمِهِروُجُح  ِیف  َجَرَد  َّبَد َو  ْمِهِروُدُص َو 
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هنیـس رد  تفاب ، اه  ماد  ناـنآ  زا  وا  دـنتفرگ و  دوخ  هناوتـشپ  ار  ناطیـش   (1) ؛» ِِهناَِسل یَلَع  ِلِـطاَْبلِاب  َقَطَن  ِِهناَْطلُـس َو  ِیف  ُناَْـطیَّشلا  ُهَکِرَش 
وا نخـس  دـنتفگ  یم  هچنآ  و  دومن ، یم  ناشیدـب  ناطیـش  دـندید  یم  هچنآ  سپ  .تفای  شرورپ  ناشرانک  رد  تفرگ و  ياج  ناـشاه 

.تساوخ وا  هک  نانچ  دنتفگ  دندرک و  و  دندش ، وا  کیرش  .تسارآ  نانآ  هدید ي  رد  ار  تشز  درب و  ناشاطخ  هار  هب  .دوب 

داعبا زا  درگن و  یم  مدآ  ملاع و  هب  بیغ  ملاع  اب  طابترا  اب  هک  تسا  یهاگن  تسا ، روما  هب  هنوگزار  هاگن  یـسدق ، لقع  نید و  مشچ 
: هک دوب  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  ياهاعد  زا  یکی  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  .دـیآ  یم  تریح  هب  نآ  تیاـهن  یب 

رشب رکف  هک  تسا  نآزا  رتالاب  یلیخ  هلئـسم  منیبب  هک  موش  ریـصب  ردقنآ  ینعی  نک .»! دایز  ار  متریح  ایادخ   » (2) ؛»! ًارُّیَحَت ینْدِز  ِّبَر  »
تادوجوم مینک ، تریح  اه  نآ  تمظع  زا  هک  مینیب  یمن  ار  ملاع  ناهنپ  ياهزار  ملاع ، هب  یحطـس  هاگن  رد  .دبای  هطاحا  نآ  رب  دناوتب 

یتقو زا  ملاع  دولآزار  ياه  هبنج  هب  رظن  .تسا  نیمه  اـه  نآ  تقیقح  همه ي  مینک  یم  رکف  میـسانش و  یم  ّسح  هدودـحم ي  رد  ار 
همزال ي میئاـیب ، رتـالاب  مه  یلالدتـسا  لـقع  هاـگن  زا  یتح  مینکن و  فقوتم  ّسح  هدودـحم ي  رد  ار  دوخ  هاـگن  هک  دوش  یم  عورش 

.دنک یم  بلج  تاراشا  نادب  ار  اهرظن  یهلا  یحَو  هک  تسا  یتاراشا  هب  هجوت  تسا و  لد  يرادیب  یهاگن  نینچ 
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یبرجت ملع  ياه  تلفغ  اه و  تیدودحم 

نیمه تسه  هچنآ  تسین ، یمّهم  زیچ  ناسنا  دیوگ  یم  ندـب  هب  کیژولویزیف  هاگن  .دـینیب  یم  زار  ار  ناهج  مامت  دـش  رادـیب  لد  رگا 
هتفگ ي هب  .دـنک  ّسح  ار  نآ  دـناوت  یم  هن  دراد و  يونعم  بلق  حور و  هب  یهجوت  هن  تسا ، ندـب  یجراخ  یلخاد و  ءاـضعا  ندـب و 

لابند هب  ررکم  ياه  هبرجت  اب  سپـس  دـنزاس و  یم  ار  ییاه  يروئت  ای  اـه  ضرف  شیپ  ادـتبا  یبرجت  مولع  نادنمـشناد  ملع ، ِناـفوسلیف 
، دوبن زاسمه  يروئت  نآ  اب  هک  مه  هچنآره  دننک و  یم  هتسجرب  ار  نآ  دوب  قباطم  اه  نآ  يروئت  اب  هچنآ  ره  دندرگ ، یم  اه  نآ  دییأت 
، نارازه شور  نیا  رد  .تسا  هدش  دییأت  اه  نآ  يروئت  اب  هک  تسا  ییاه  نامه  تایعقاو  دـننک  یم  روصت  مدرم  دـنریگ و  یم  هدـیدان 

ناـسنا لـماکت  عوضوم  شا  هنومن  .دوش  یم  هتفرگ  هدـیدان  ّسح - ءارواـم  اـی  سوسحم و  تاـیعقاو  زا  معا  تاـیعقاو -  زا  هبنج  رازه 
لقتسم روط  هب  ادخ  ای  هدمآ  دوجو  هب  عاونا  لماکت  ساسا  رب  هرخألاب  ناسنا  هک  دناد  یمن  یسانش  لیسف  دنمشناد  چیه  هزورما  تسا ،

دیاب هک  یعاونا  زا  یضعب  دندش  هجوتم  هک  دعب  دندرک و  ضرف  يا  هلسلس  هریجنز و  کی  نادنمشناد  زا  یـضعب  .تسا  هدرک  شقلخ 
هب هنوگچ  یلبق  هقلح ي  میناد  یمن  دنتفگ  هدوب ، يا  هلسلس  ًامتح  هک  نیا  ضرف  اب  تسین ، دوجوم  دنک  لماک  ار  یضرف  هسلس ي  نیا 

هقلح ي زا  روظنم  هک  یناسک  الاح  .دوش  یم  ادیپ  ًادعب  هک  تسا  يا  هدوقفم  هقلح ي  دندرک  نامگ  دوش ، یم  لصو  يدـعب  هقلح ي 
هقلح ي حرط  هک  یلاـح  رد  .تسا  هدـش  لـح  عاونا » ِلـماکت   » اـب ناـسنا  تقلخ  هلئـسم ي  دـننک  یم  رکف  دنـشابن  هّجوتم  ار  هدوـقفم 

دهد و یم  تادوجوم  ریاس  اب  ناسنا  هطبار ي  مدع  لصو و  مدع  زا  ربخ  هدوقفم ،
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يدارفا دـنا  مک  یلیخ  لاح  نیا  اب  یلو  تسا ، هدـش  ناهنپ  هدوقفم  هقلح ي  هژاو  ریز  رد  هک  تسا  ینادرگرـس  عون  کی  زا  تیاـکح 
هب ار  یـضرف  یناهج  دنک و  یم  ناهنپ  ار  ناهج  ياهزار  مهبم ، تالمج  اب  هک  دـیوگ  یم  نخـس  يا  هنوگ  هب  دـیدج  ملع  دـننادب  هک 
یم هئارا  یعقاو  فیصوت  ناهج  زا  یبرجت  ملع  هک ، دنرادنپ  یم  نینچ  اه  ناسنا  زا  يرایـسب  .دیامن  یم  یفرعم  مّلـسم  یتیعقاو  ناونع 

دنزادرپ یم  هدیدپ  زا  ینّیعم  ياه  هبنج  هب  طقف  یملع  میهافم  هک  یلاح  رد  دنا ، تعیبط  لماک  قیقد و  يانثملا  یملع ، میهافم  دهد و 
(1) .تایعقاو زا  نانیمطا  لباق  ياه  هرازگ  هن  دیتسه ، ینیعم  دودحم و  فادها  هب  لین  هلیسو ي  و 

يرایسب یلو  .دننک  یم  هدافتسا  يزاس  لدم  لیثمت و  زا  اه  هیرظن  هیجوت  میهفت و  يارب  یشزومآ  یهاگشناد و  شور  رد  نادنمـشناد 
، لدم هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  هتخاس  اه  لدـم  نیا  ساسا  رب  مه  ناهج  دـنراد و  تیعقاو  اه  لدـم  نیا  هک  دـننک  یم  رّوصت  دارفا  زا 

رّوصت ام  تقو  نآ  تسا ، یبعکم  ماعط ، کمن  ياه  متا  شیارآ  متسیس  دنیوگ  یم  ًالثم  .تسا  اه  تهابش  زا  یضعب  دوجو  زا  یکاح 
زا ملع  رّوصت  هچنآ  .تیعقاو  هن  تسا  هیـضرف  ضرف و  اه  نیا  هک  یلاح  رد  تسا  هدش  لح  هلئـسم  تسا و  روط  نیمه  ًاعقاو  مینک  یم 

یتقو .دنـشاب  هدرک  هدهاشم  ار  نآ  نانادکیزیف  هک  میقتـسم  ّتیعقاو  کی  هن  تسا  رّوصت  دامن و  کی  دـهد ، یم  ام  هب  اه  متا  شیارآ 
رد داعبا  زا  يرایـسب  رد  یبرجت  مولع  هاگن  قیرط  زا  تایعقاو  ندید  رد  میدش  هجوتم  یبوخ  هب  دش و  نشور  نازیزع  يارب  بلطم  نیا 

هتینردم گنهرف  هاگن  هنوگچ  میمهف  یم  میتسه ، باجح 
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هُّوق لْوَحال َو ال   » و هللا » ِّالا  َهِلا  ال   » و ربکا » هللا   » زا يا  هولج  چیه  هک  يّدـح  نآ  رد  دریگ ، یم  هدـیدان  ار  ملاع  ياهزار  مدآ  ملاع و  هب 
.دوش یمن  رهاظ  نآ  رظنم  رد  میظْعلا » ِِّیلَْعلا  ِهللاِاب  ِّالا 

ملاع هب  هتینردم  هاگن  هبلغ ي  تافآ 

هاگن بلاغ ، هاگن  ات  مینک و  لیلحت  قیقد  هاگن  کی  اب  ار  لولـس  کی  یتح  میناوت  یمن  ام  ملاع  هب  هتینردـم  گـنهرف  هاـگن  هبلغ ي  اـب 
میناد یم  یناج  یب  هدرم و  هدـیدپ ي  کی  ار  ملاع  نانچمه  ام  دـننایامن و  یمن  ار  دوخ  ياهزار  ملاع  تایعقاو  تسا ، یبرغ  گنهرف 

اب طقف  اریز  میـشاب ، یتافرـصت  نینچ  كانرطخ  تاـعبت  هجوتم  هک  نآ  نودـب  میهد ، یم  دوخ  هب  نآ  رد  ار  یفرـصت  ره  هزاـجا ي  هک 
لقع و درجم و  ِحور  ینطاب و  هبنج ي  زا  میرگنب و  ار  ناسنا  کی  ندب  هک  یتقو  لثم  میئور ، هبور  ملاع  یلوط  حوطس  زا  حطـس  کی 

زار هاگن  زا  تلفغ  .میئامن  دروخرب  وا  اب  مینک و  تواضق  وا  هب  تبـسن  مینیب  یم  هک  یحطـس  نامه  هب  هجوت  اب  میـشاب و  لفاغ  وا  بلق 
.تسا خنس  نیمه  زا  ملاع  هب  دولآ 

همه ي هک  دـنک  میهفت  ام  هب  دـهاوخ  یم  دایز  تمحز  اب  نید » ملع و   » باتک رد  يوسنارف  نادـکیزیف  دنمـشناد و  ربراب » نایا   » ياقآ
هّجوتم لماک  تقد  اب  رگا  .نادنمـشناد  تاریبعت  تایـضرف و  اـب  هارمه  یّـسح ، تاـعالطا  زا  تسا  یبیکرت  یبرجت ، مولع  ياـه  هیرظن 

عورش َملاع  هب  حیحـص  هجوت  مینادن ، یجراخ  تیعقاو  زا  شرازگ  نیع  ار  تیعقاو  هب  تبـسن  یبرجت  ملع  هاگن  میوش و  ربراب »  » نخس
.دنایامن یم  خر  زار  زا  ییاهدامن  ناونع  هب  ملاع  دعب  هب  نیا  زا  دوش ، یم 

145 ص :

یبرغ ملاع  زا  تفر  نورب  یمالسا ، www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 157 

http://www.ghaemiyeh.com


رکذتم یحَو  هک  یهاگن  زا  يادج  دناوت  یم  سح  یبرجت و  ِلقع  تسا  یعدـم  هک  تسا  هدـمآ  یـشنیب  اب  لباقت  هب  یمالـسا  بالقنا 
یعقاو تاملظ  دـش و  دـهاوخن  ور  هبور  َملاع  ِتقیقح  زا  يا  هبنج  چـیه  اـب  ناـسنا  هاـگن  نیا  رد  .دسانـشب  ار  ناـهج  دوش ، یم  ناـسنا 

ینیبزار مشچ  دومن  مدآ  ملاع و  هب  هک  يدرکیور  اب  هک  تسناد  نآ  دیاب  ار  برغ  شقن  نیرت  یلصا  ور  نیا  زا  .تسین  نیا  زج  يزیچ 
َراْصبَْالا َو یَمْعَتال  اهَّنأَف  : » دـیامرف یم  دـنرگن  یم  ملاع  هب  یهلا  یحَو  هاگن  زا  ادـج  هک  ییاه  تلم  دروم  رد  نآرق  .درک  روک  ار  رـشب 

.تسا روک  دراد  رارق  ناشاه  هنیس  رد  هک  ناشلد  مشچ  تسین ، روک  ناشرس  مشچ  اه  نآ   (1) ؛» روُدُّصلا ِیف  یتَّلا  ُبُولُْقلا  یَمْعَت  ْنِکل 
یـسررب ار  یعوضوم  ات  دـهد  یم  اوق  ریاس  هب  هک  ینامرف  دـش  روک  لد  ِمشچ  رگا  دـهد ، یم  ناـمرف  اوق  ریاـس  هب  هک  تسا  لد  نوچ 

نیا دوب و  دهاوخ  دابآ  اجکان  يوس  هب  ییوجتسج  نینچ  تهج  دنک و  یم  رداص  ار  نامرف  نآ  یعقاو  ریغ  لطاب و  یعـضوم  زا  دننک ،
.میئور هبور  نآ  اب  یبرغ  ندمت  رد  ام  هک  تسا  يا  هعقاو  نامه 

هاگن هب  تشگزاب  تسا و  یهلا  یحَو  رون  هب  رونم  هک  هدـش  عورـش  یبلق  زا  هاگن  نآ  هک  تسا  یهاگن  هب  تشگزاب  یمالـسا  بـالقنا 
تـسا یهاگن  نامه  نیا  دـننیب ، یم  نآ  ینطاب  تقیقح  اب  هطبار  رد  ار  ناهج  بلق ، ندروآ  هنحـص  هب  ِقیرط  زا  هک  تسا  ییاه  ناـسنا 

.میئور هبور  نآ  اب  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنس  رد  ام  هک 

ره رظنم  نآ  رد  اریز  دراد ، رارق  شمارآ  رد  رسارس  هک  دوش  یَملاع  دراو  ناسنا  ات  دوش  یم  بجوم  یهلا  ءایلوا  ّتنـس  ساسا  رب  هاگن 
ادخ هب  يزیچ 
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هاگن نآ  رد  .دوش  طبترم  زیچره  اب  ّقح  ِتیبوبر  مرگ  شوغآ  رد  ناسنا  ات  دـنک  یم  َملاع  ياقب  هبنج ي  دراو  ار  ناسنا  تسا و  لصتم 
هراومه دنوادخ  ات  تسا  یهلا  هراوهگ ي  زین  تعیبط  ِناهج  هکلب  تیونعم ، بیغ و  ملاع  اهنت  هن  و  تسا ، قح  تیبوبر  رکذـتم  زیچره 

.دیامن نیمأت  یبارطضا  چیه  نودب  ار  اه  نآ  شمارآ  دناسرب و  یلاعت  هب  نآ  رد  ار  اه  ناسنا 

یم شراگدرورپ  فطل  تروص  رـسارس  ار  ملاع  دوب و  وا  ینیبزار  تشاد ، ملاع  هب  نردـم  يایند  زا  لبق  ِرـشب  هک  یهاگن  هصخاش ي 
ناوت یم  یهلا  يایلوا  نانخس  رد  ار  بلطم  نیا  .تسا  هتسشن  وگتفگ  هب  وا  اب  هتشگ و  سونأم  ناسنا  اب  فلتخم  ياه  هولج  هب  هک  دید 
یهار یمالـسا  بالقنا  قیرط  زا  یهلا  ءایلوا  تنـس  هب  تشگرب  .دندرب  یم  رـس  هب  یَملاع  نینچ  رد  رمع  مامت  هنوگچ  هک  درک  هبرجت 
تیآ اب  دـناوتب  ناسنا  ات  تسا  هدـش  لیمحت  نردـم  رـشب  حور  رب  اه  هدـیدپ  ندـید  لقتـسم  اب  هک  ییاه  باجح  زا  ییاهر  يارب  تسا 

.دبای تاجن  تسا ، يراک  هب  مدره  بارطضا و  بجوم  هک  ترثک ، َملاع  زا  دوش و  دراو  تدحو  ءاقب و  َملاع  هب  زیچ ، همه  ِندید 

رد يزیچ  چیه  هک  تسا  نایرج  رد  تدـحو  هوحن  کی  َملاع  رد  تسا و  لصتم  قح  هب  هتفای و  یلجت  قح  زا  زیچ  همه  ینید  هاگن  رد 
، راگدرورپ هب  لاصتا  اب  زیچ  همه  دوش و  یم  تدـحو  َملاع  دراو  ناسنا  یهاگن  نینچ  رد  ندـش  دراو  اـب  تسین ، درفنم  لقتـسم و  نآ 

َْنَیب ُقِّرَُفنال  : » دـیامرف یم  نآرق  .دـش  دـهاوخ  ییاقب  لاصتا و  نینچ  دراو  ادـخ  یگدـنب  هب  دورو  اب  زین  ناسنا  تسا و  ءاقب  تلاـح  رد 
توافت و چیه  ادخ  ناربمایپ  نیب   (1) ؛» ِِهلُسُر ْنِم  ٍدَحَا 
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یفرعم دندید و  یم  قیاقح  نآ  زا  ییاه  هولج  ار  ملاع  ياه  هدیدپ  دنا و  هدوب  ملاع  قیاقح  رکذتم  اه  نآ  همه ي  تسین و  یگناگود 
یمالـسا بالقنا  درب و  باجح  رد  اه  ناسنا  رظنم  زا  ار  هاگن  عون  نیا  ءایبنا  گنهرف  هب  ندرک  تشپ  اب  هتینردم  گنهرف  دندرک و  یم 

.دیامن تشگرب  تقیقح  قح و  هناخ ي  هب  هرابود  رشب  ددرگ و  ءایحا  دنتشاد  ملاع  هب  ءایبنا  هک  یهاگن  ات  دمآ  هنحص  هب 

تّنس هب  تشگزاب  مزع  یمالسا و  بالقنا 

همه ي ربّدم  َملاع - قلاخ  ناونع  هب  ًافرص  هن  و  نیملاعلا -  بر  ناونع  هب  ار  ادخ  هک  نیا  یکی  دراد ؛ صاخ  یتایـصوصخ  ءایبنا  ّتنس 
نیمه هب  دـنک و  یم  ساـسحا  َملاـع  راـگدرورپ  مرگ  شوغآ  رد  ار  دوخ  ناـسنا  تنـس  نآ  رد  هک  نیا  رگید  دـناد ، یم  یتـسه  روما 

لاح و زا  هک  دـننکن  يراک  هک  دوب  نیا  ناشبارطـضا  اهنت  دـندوب ، دـنم  هلگ  يا  هثداح  زا  هن  دندیـسرت و  یم  يزیچ  زا  هن  ءایبنا  تهج 
.دوب ناش  یگدنب  ظفح  يارب  سفن  اب  هدهاجم  تادابع و  همه  نآ  دنور و  نوریب  یگدنب  ياوه 

دربب و تّذل  دوخ  هنینأمط ي  یعمج و  رطاخ  زا  دناوت  یم  ملاع  نآ  رد  ناسنا  هک  تسا  یَملاع  هب  دورو  ءایلوا ، ءایبنا و  تنس  هب  دورو 
یم ار  اه  هثداح  هراوزار ي  یبیغ و  هبنج ي  هراومه  نوچ  دـنک ، یمن  جراخ  هدروآ  تسد  هب  هک  یـشمارآ  زا  ار  وا  يا  هثداـح  چـیه 

.درب یم  رس  هب  یهلا  ننس  اه و  هدعاق  ناتسلگ  رد  ًالمع  درگن و 

نآ ینعی  ّتنـس  هب  ًادـیدش  هک  تسا  ینّدـمت  اب  لباقت  رد  ملاع ، زار  بیغ و  هب  هّجوت  اب  ّتنـس و  هب  تشگزاب  ِمزع  اب  یمالـسا  بالقنا 
هب ءایبنا  هک  صاخ  هاگن 
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ماکحا زا  تسا و  يراک  هب  هظحل  ره  هدش ، التبم  نآ  هب  هک  ییارگ  ترثک  هاگن  اب  دیدج  نّدمت  .تسا  هدرک  تشپ  دـندوب ، هداد  رـشب 
زا روبع  اب  رورم  هب  دیاب  هک  يزیچ  تسا ، هدربن  يا  هرهب  چیه  یهلا  ياه  ّتنس  رد  روضح  زا  تسا و  لفاغ  یهلا  ياه  ّتنـس  لیـصا و 

تـسا يزیچ  نینمؤم  نامیا و  يزوریپ  ملاظ و  ملظ و  يدوبان  ّتنـس  ًالثم  .تشگ  لیان  نادـب  ینید  گنهرف  ءایحا  هتینردـم و  گنهرف 
نیمه هب  دوش و  یمن  ساسحا  زگره  یبرغ  ندـمت  ِّیـسح  هدز و  ترثک  هاگن  رد  هک  یلاـح  رد  تسا  كرد  لـباق  ینید  هاـگن  رد  هک 

هک نآ  نودب  دور و  یم  ولج  ییاهن  يدوبان  ات  ددرگ و  یم  ور  هبور  اه  یماکان  عاونا  اب  دـنک و  یم  ملظ  هب  تردابم  یتحار  هب  تهج 
.تسا تابساحم  عون  نامه  لوغشم  نانچمه  هدوب ، هچ  شتابساحم  ِندمآرد  بآ  زا  طلغ  تلع  دنک  رکف 

دودحم ياهزرم  زا  ار  یگدـنز  رد  اه  ناسنا  تامادـقا  هک  تسا  یملاع  هب  دورو  مالـسلا ، مهیلع  ناربمایپ  يارگ  تنـس  هاگن  هب  دورو 
يرگاشامت اب  یگدـنز  دریگ و  یم  رارق  ناسنا  رانک  رد  اهزار  عاونا  هک  دـنک  یم  یملاـع  دراو  دـهد و  یم  شرتسگ  سوسحم  ملاـع 

ینیمز یگدنز  ظفح  نیع  رد  ات  تسا ، نآ  روآ  مایپ  یمالـسا  بالقنا  اهنت  رـصاعم  نارود  رد  هک  يزیچ  نامه  دـبای ، یم  همادا  اهزار 
.دهد تایح  همادا ي  تاذ  تمالس  اب  یتسرپ  قح  هناخ ي  رد  رشب  دشاب و  رارقرب  یگدنز  هنحص ي  رد  ینامسآ  قیاقح  اب  طابترا 

هچ زا  ار  ناسنا  هتینردـم ، گنهرف  هک  دوب  هجوتم  دـیاب  ًـالوا : .دریگ  رارق  هجوت  دروم  دـیاب  هتکن  ود  یمالـسا  بـالقنا  تخانـش  يارب 
یم ینورد  ياـهداضت  راـتفرگ  ار  ناـسنا  دـنک و  یم  ناـسنا  یگدـنز  دراو  ار  یچوپ  هیاـم ي  ریمخ  هنوگچ  هدرک و  مورحم  یملاوع 

، ینورد ياهداضت  تهج  هب  هک  ییاج  نآ  ات  دیامن ،
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.دننک یم  طوقس  يراک  هب  مدره  یگدز و  نونکا  يراگنا و  تسین  هکلهم ي  هب  راگدرورپ ، رانک  رد  روضح  تحاس  زا  اه  ناسنا 

ياذغ هک  ییاقب  رد  روضح  زا  مینادب و  دوخ  ریدقت  ار  هدش  لیمحت  ِیگدز  نونکا  دـیابن  ینونک  طیارـش  رد  میوش  هجوتم  دـیاب  ًایناث :
هک دیـسر  يا  هلحرم  هب  ناوت  یم  ینید  تنـس  هب  دورو  قیرط  زا  هک  میوش  هجوتم  تسا  مزال  مینک ، مورحم  ار  دوخ  تسا  ناسنا  ناج 

بالقنا هک  يدیدج  قفا  شیاشگ  اب  نیا  .میدرگ و  شریذپ  لباق  نامدوخ  يارب  نامدوخ  هک  دریگ  رارق  یشمارآ  نانچنآ  رد  نامناج 
.دوش یم  ققحم  تسا  هدوشگ  اه  ناسنا  لباقم  رد  یمالسا 

رد یگدزبرغ  راثآ  هجوتم  دنوش ، یمن  نآ  َملاع  دراو  دوجو  مامت  اب  دـنرب و  یمن  لماک  هرهب ي  یمالـسا  بالقنا  زا  هک  یناسک  رثکا 
یم جراـخ  قح  اـب  تولخ  زا  دوخ و  يدوجو  تحاـس  زا  ار  ناـسنا  یگدزبرغ  حور  هنوگچ  دـنناد  یمن  دنتـسین و  دوخ  ناور  ناـج و 

.دنک

اضر زار 

دـش و دـنهاوخ  يدـیدش  یتیاضران  راتفرگ  دـندرگ ، سونأم  ینید  تنـس  اب  دنتـسناوتن  یمالـسا  بالقنا  قیرط  زا  هک  یناسک  ًاـمومع 
یتقو .دنا  هدرب  نیب  زا  ار  ملاع  اب  دوخ  ِحیحص  لماعت  َملاع ، رب  مکاح  یگدزبرغ  حور  اب  نوچ  دنتـسه ، نیبدب  نامز  نیمز و  هب  تبـسن 

ینیمخ ماما  ای  دنا و  یضار  یهلا  سنُا  ِماقم  نآ  رد  ناشندوب  هب  میوش  یم  هجوتم  مینک  تقد  مالسلا  مهیلع  نید  همئا ي  هریـس ي  رد 
دراد هراـّما  سفن  هب  رظن  هک  يدوخ  هن  اـّما  دوب ، هتفریذـپ  ار  دوخ  هدـنب ، ریبعت  هب  هک  دوب  یطیارـش  رد  هیلع ،» یلاـعت  هللا  ناوضر  » زیزع

اب دناوت  یم  هک  يدوخ  هکلب 
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رد یتباث  تقیقح  چـیه  اریز  دوش ، یمن  ققحم  يروضح  نینچ  زگره  هتینردـم  گنهرف  رد  دریگب ، سنُا  شراگدرورپ  اب  دوجو  مامت 
هب لاـثم  ناونع  هب  .دـنک  فیرعت  ار  دوخ  ییاـضف  نینچ  رد  دـیاب  ناـسنا  تسا و  رییغت  لاـح  رد  زیچ  همه  تسین ، نردـم  ناـسنا  رظنم 

ناسنا دنک و  یمن  عناق  ار  ناسنا  دوخ ، ءاقب  رد  زیچ  چیه  دشاب و  تباث  دیابن  يزیچ  چیه  ینعی  دُم  هدیدپ ي  دینک ؛ هاگن  دُم  هدیدپ ي 
رـس هب  دوخ  زا  نوریب  ياه  هدیدپ  اب  دـهاوخ  یم  ًامئاد  تسا  سونأم  ملاع  تباث  قیاقح  اب  هک  دربب  رـس  هب  يدوخ  اب  دـناوت  یمن  نوچ 

یمن عناق  مه  زاب  دهد ، رییغت  ار  اه  نآ  دـیاب  ّبترم  سپ  دـنک ، یمن  عناق  ار  وا  ینوریب  ياه  هدـیدپ  زا  مادـک  چـیه  فرط  نآ  زا  دربب ،
.دهد یم  رییغت  ار  اه  نآ  مه  زاب  دوش و 

رتسب هدـش ، لیمحت  تیرـشب  هب  گنهرف  نآ  فرط  زا  هک  یگناگیب  همه  نآ  هتینردـم و  نارود  تاملظ  هب  هجوت  اـب  یمالـسا  بـالقنا 
وا ناج  یتقو  ات  دوش ، لیان  دوخ  نیرب  ِدوخ  اب  طابترا  هلحرم ي  هب  دهاوخ  یم  هدـمآ و  گنت  هب  یگدزبرغ  زا  هک  تسا  یناسنا  یلاعت 

دوخ ياقب  اب  دناوتب  دشاب و  شخب  شمارآ  وا  يارب  شندوب  ددرگ و  شریذپ  لباق  شدوخ  يارب  شدوخ  تفرگ  هلـصاف  اه  ینوریب  زا 
رد هنافـسأتم  هک  يزیچ  دربب ، رـس  هب  دوخ  يادخ  اب  یعرـش  تادابع  اب  يا  هلجع  چیه  نودب  دناوتب  ددرگ ، لصو  قلطم  ياقب  َملاع  هب 

دریذپب و ار  دوخ  تسناوت  هک  دیسر  یماقم  هب  ناسنا  یتقو  هک  یتروص  رد  .تسا  هدش  جراخ  دوخ  ینعم  زا  یلک  هب  هتینردم  گنهرف 
یم سک  ره  هک  تسا  يا  هیده  نیرتهب  نیا  دوش و  یم  ءاقب  َملاع  دراو  هدنیآ  هتـشذگ و  زا  دازآ  دوش ، عناق  دوخ  يادـخ  یگدـنب  هب 

هب ترثک  َملاع  زا  دازآ  دنک و  هیهت  دوخ  يارب  دناوت 
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(1) .دنک ریس  تدحو  زار  زمررپ و  َملاع  يوس 

یم رد  ام  تسد  زا  ًامئاد  ایند  یلو  دور ، یمنرد  امـش  تسد  زا  تقو  چیه  مه  دنوادخ  دیور ، یمن  رد  دوخ  تسد  زا  تقو  چـیه  امش 
یبارخ و لاح  رد  ًامئاد  هک  دـهد  یم  اه  نآ  هب  لد  درب و  یم  رـس  هب  ییاهزیچ  اب  دـش ، یـضار  ییایند  روما  هب  یـسک  رگا  لاح  .دور 

نوچ دربب ، رـس  هب  شمارآ  رد  دناوت  یمن  تقو  چـیه  تهج  نیمه  هب  هدـش و  یـضار  یچیه »  » هب عقاو  رد  مدآ  نیا  تسا ، یگدوسرف 
.تسا رادیاپ  ِقیاقح  اهزار و  َملاع  اب  ندربرس  هب  اه  شمارآ  زار 

هدش مگ  شمارآ  روهظ 

ار دوخ  هک  دسرب  يا  هلحرم  هب  دنک و  روبع  هدرک  فقوتم  تاسوسحم  هدودحم ي  رد  ار  اه  مشچ  هک  یندمت  زا  تسناوت  ناسنا  رگا 
نینچ تسا ، طبترم  دوجو  ملاوع  مامت  اب  هک  يدوخ  دوش ، یم  طبترم  دوخ  هدرتسگ ي  ِدوخ  اب  درگنب ، ملاـع  نآ  ءارواـم  یتحاـس  رد 
.دنک یم  روهظ  هب  عورـش  یبرغ  ندـمت  رد  هدـش  مگ  ِشمارآ  تقو  نآ  دوش ، یم  ینتفریذـپ  شدوخ  يارب  شدوخ  یبوخ  هب  یناسنا 

همه ي نزخم  هب  لاـصتا  دـبای ، یم  دـنوادخ  هب  لاـصتا  نیع  ًاـمامت  ار  دوخ  دوخ ، هنارکیب ي  ِدوخ  اـب  طاـبترا  لاـح  رد  ناـسنا  نوچ 
هتینردـم ِراتفرگ  ياه  ناسنا  هب  یحور  ناسانـشراک  هک  یعنـصت  ياه  شمارآ  اـب  شمارآ  نیا  اـیآ  .ءاـقب  تاـبث و  نیع  رد  تـالامک ،

؟ تسا هسیاقم  لباق  دننک ، مک  اه  ناسنا  حور  زا  ار  یکینکت  یگدنز  زا  لصاح  راب  زا  یمک  ات  دننک  یم  داهنشیپ 
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نادیم هب  یندمت  ات  هک  یلاح  رد  دزادنا ، یم  دابآ  اجکان  هب  ار  اهرظن  دـنک و  یم  یحور  هیلخت ي  ار  اه  ناسنا  یعنـصت  ياه  شمارآ 
رـضاح لاح  رد  شمارآ  نآ  .دنک  یمن  روهظ  یهلا  ءاقب  هب  لاصتا  زا  لصاح  ِشمارآ  تسا ، هتینردم  یلک  یفن  نآ  تلاسر  هک  دـیاین 

نآ هک  دـش  هجوتم  ناوت  یم  یمالـسا  بـالقنا  تاذ  رد  تقد  اـب  دوب و  دـهاوخ  لوصو  لـباق  یمالـسا  بـالقنا  ققحت  رتـسب  رد  اـهنت 
هـشیمه يارب  درک  یم  رکف  هدز  ددجت  ِرـشب  هک  یَملاع  دراد ، زورما  ناهج  رد  اه  ناسنا  هب  ار  یگدـنز  عون  نیا  هئارا ي  ناوت  بالقنا 

.تسا هتفر  تسد  زا 

ربخ ترضح ، ِیهللا  هیقب  تسا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  هیقب  ترضح  هب  هجوت  ءاقب و  َملاع  هب  رظن  یمالسا  بالقنا  یلـصا  درکیور 
، تسا کیدزن  ترـضح  نآ  هب  یمالـسا  بالقنا  هک  هزادنا  نامه  هب  تسا و  یهلا  ءاقب  زا  يا  هولج  ترـضح  نآ  هک  دهد  یم  نآ  زا 

ضرع اهراب  هدـنب  هک  نیا  دـنا و  هدرک  ءاقب  رون  هب  رّونم  ار  یمالـسا  بالقنا  حور  دنـشاب و  یم  یمالـسا  بالقنا  رد  یهلا  ءاقب  أـشنم 
هب بالقنا  درکیور  ناـمه  هیواز  نآ  دنتـسیرگن ، یم  صاـخ  يا  هیواز  زا  ار  بـالقنا  هیلع ،» یلاـعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  ما  هدرک 

ادهـش و  دنتـسیرگن ، بالقنا  هب  هیواز  نیمه  زا  هک  دـندش  طبترم  بالقنا  تاذ  اب  عقاو  هب  ییاه  نآ  اتـسار  نیمه  رد  دوب و  ءاقب  ملاـع 
تیهام اب  مدرم  ًامومع  .دوش  طبترم  نآ  اب  دـناوتب  سکره  هک  تسین  يزیچ  دوجو »  » ءاقب و اریز  دـندوب ، هاگن  نیا  لـماک  ياـه  هنومن 
شروهظ تسا و  زار  رـسارس  دوجو »  » یلو دـنراد ، یلقع  طابترا  دوجو  موهفم  اب  مه  يدوجو  ِتلاصا  نافوسلیف  دـنا و  طـبترم  ءایـشا 

: تفگ .تسا  روهظ  نیع  شیافخ  هک  نانچمه  تسا ، افخ  نیع 
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دز

ناهج نابوخ  سکع  هب  نم  هک  هدنخ 

رد

ناهن هدرپ  یب  مشاب و  نایع  هدرپ 

نیع هک  تسا  دوجو » تاذ  ، » دـشاب هدرپ  یب  یتقو  تسا و  هدرپ  رد  ًالمع  دـنک ، یم  نایع  تاـیهام  هدرپ ي  اـب  ار  دوخ  دوجو »  » یتقو
روبع رتسب  یمالـسا  بالقنا  تسا و  نیمه  زیچ  ره  ندوب  زار  ینعم  تسا و  روهظ  نیع  شیافخ  افخ و  نیع  شروهظ  سپ  تسا ، افخ 

رد .درگنب  اه  ترثک  تایلجت  رد  ار  تدحو  تدحو و  رد  ار  اه  ترثک  دناوتب  رـشب  ات  تسا  زار  يرگاشامت  يارب  هتینردم  گنهرف  زا 
يا هعومجم  هب  ملاع  ندرک  دودحم  ینعم  هب  نیا  دنک و  جراخ  ندوب  زار  زا  دنیبن و  زار  ار  يزیچ  چیه  دراد  یعـس  هتینردم  هک  یلاح 

.تسا تارثک  زا 

دنتخانش و ار  یمالـسا  بالقنا  دندش و  دراو  بالقنا  رد  ینیب  زار  مشچ  اب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  صاخ  نارای  ادهش و 
بالقنا هب  یسایس  ياه  لیلحت  اب  دنتساوخ  یم  دنتشاد ، یبرغ  مشچ  یمالسا  شیارگ  نیع  رد  هک  ینویـسایس  دندرک ، یهارمه  نآ  اب 
ناگبخن زا  رتهب  مدرم  دوش  یم  هتفگ  هک  نیا  ینعم  .دنسانشب  دنناوت  یم  هن  دنتخانش و  ار  بالقنا  هن  اه  لیلحت  نیا  اب  دنوش و  کیدزن 
هدنارورپ اه  نآ  ّتنس  مالسلا و  مهیلع  تیبلا  لها  َملاع  رد  ار  دوخ  مدرم  نوچ  دوش ، یم  نشور  اج  نیمه  رد  دنسانش  یم  ار  بالقنا 

رظن زا  ترثک  رد  هک  دندوبن  راتفرگ  هتینردم  گنهرف  هاگن  رد  نانچنآ  دنراد و  رظن  دوجو  ملاع  قیاقح  هب  اه  ترثک  ءاروام  اذل  دنا و 
ار دوخ  نوچ  یلو  دنتـشادن ، یلیـصحت  كردم  ًالـصا  هک  ینادیهـش  رایـسب  هچ  دینیب  یم  تهج  نیمه  هب  دنـشاب ، مورحم  تدـحو  هب 

سرد مه  یلیخ  هک  متـشاد  ینیدتم  زومآ  شناد  .دندش  قفا  مه  نآ  اب  دنتخانـش و  ار  یمالـسا  بالقنا  دنتفای  یم  ءاقب  ملاع  هب  لصو 
هب یلو  دناوخ  یمن 
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زا لبق  یبش  کی  دوب ، هدرک  ادـیپ  هسردـم  سالک و  زا  جراخ  ییاج  رد  ار  یگدـنز  اـیوگ  تشاد ، نتفر  ههبج  ياوه  لاـح و  تدـش 
وا يوس  هب  هاگآ  دوخان  نم  هّجوت  هک  دنک  یم  هلان  هیرگ و  ردقنآ  يا  هدنمزر  مدـید  مدـش ، یم  در  يرگنـس  رانک  زا  هک  حبـص  ناذا 
.دش دیهـش  مه  دعب  هام  کی  و  هدرک ! روبع  اه  سالک  همه ي  زا  الاح  هک  تسا  نم  زومآ  شناد  نامه  وا  بجع ! مدـید  دـش ، بلج 

وا .دنک  بلج  دوخ  هب  ار  وا  هجوت  تسناوت  یمن  رگید  زیچ  چیه  هک  دوب  هدش  هدوشگ  ییاهزار  یمالسا  بالقنا  قیرط  زا  وا  رظنم  رد 
هک شبحاـص  هب  ار  بـالقنا  نیا  هللاءاـش  نإ  دـنیوگ : یم  یتـقو  هک  دـیمهف  تسرد  ار  هـیلع » یلاـعت  هللا  ناوـضر  » ینیمخ ماـما  فرح 
هک تسه  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  هللا  هیقب  ترـضح  زا  رت  میظع  يزار  زورما  اـیآ  هچ ، ینعی  مینک  یم  میدـقت  تسا  هللا  هیقب  ترـضح 

؟ دنک رختفم  نآ  يرگاشامت  هب  ار  اه  مشچ  ات  تسا  هدمآ  یمالسا  بالقنا 

هللا ناوضر  » ینیمخ ماما  َملاع  گنهرف و  ندیمهف  دنـسانشب ، ار  بالقنا  حور  هدز  تسایـس  ِنارکفنـشور  دیـشاب  هتـشادن  راظتنا  زگره 
هک دوش  يزار  هجوتم  ناسنا  ات  لـماک ، بلق  يافـص  اـی  دراد و  ینید  یهاـگآ  لد  یخیراـت و  یهاـگآ  دوخ  هب  زاـین  اـی  هیلع » یلاـعت 

هتسویپ برغ  ملاع  هب  ناشناج  لد و  هک  یناسک  .تسا  هدراذگاپ  رصاعم  خیرات  هنحـص ي  هب  نآ  يرگاشامت  تهج  یمالـسا  بالقنا 
زا ریغ  یملاع  هک  دـننک  یمن  مه  ار  نیا  روصت  اه  نیا  .دروخب  مه  رب  یبرغ  تابـسانم  تالداعم و  ماـظن و  دـنهاوخ  یمن  زگره  تسا 

هدنیآ ي یمالسا  بالقنا  هک  یقفا  زا  ات  دنوش  زاسمد  یمالسا  بالقنا  اب  دنناوت  یمن  تهج  نیمه  هب  دشاب ، هتـشاد  دوجو  برغ  َملاع 
.دننک هاگن  نآ  هب  درگن ، یم  ار  برغ 
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هب نآ ، يارگ  ترثـک  مشچ  زا  ندـش  دازآ  یبرغ و  گـنهرف  زا  روبع  اـب  دوخ  یـشزومآ  ماـظن  رد  میناوتب  هک  دـشاب  نآ  دـیاب  اـم  رنه 
برغ اـب  هک  نیا  هن  میئازفیب ، بـالقنا  ناراـی  رب  زور  هب  زور  اـت  مینک  ءاـیحا  ار  ینیبزار  هاـگن  مالـسلا  مهیلع  تیبـلا  لـها  رون  کـمک 

.مینک مورحم  بالقنا  زا  ار  دوخ  نادنزرف  یگدز ،

یبرغ ندمت  یلصا  ياه  هصخاش 

یبایزرا یـسوواط »  » و یـسورخ »  » و یکوخ »  » و یغالک »  » هناگراهچ ي تافـص  رد  ناسنا  لامک  برغ ، نّدـمت  یناسفن  گنهرف  رد 
رد اه  ناسنا  هک  تسا  یتافـص  تافـص ، نیا  .تسا  یبرغ  نّدـمت  یلـصا  هصخاـش ي  هناـگراهچ ؛ تافـص  نیا  دـنا  هدومرف  .دوش  یم 

.دننک یم  لابند  یگدنز  ياه  شزرا  ناونع  هب  دنریذپ و  یم  ار  اه  نآ  دوز  یلیخ  يداع  طیارش 

فرِـص دراد و  یم  تسود  رایـسب  ار  ینالوط  رمع  نّدمت  نآ  اریز  دـنتفگ  یغالک  تفـص  ار  هتینردـم  گنهرف  ياه  هصخاش  زا  یکی 
.دننامب رتشیب  ایند  نیا  رد  ات  دنرب  یم  راک  هب  يدایز  ياه  هنیزه  گنهرف  نیا  رد  اه  ناسنا  تسا و  نآ  فادـها  زا  یکی  ندـنامرتشیب ،

ار اه  باـختنا  روحم  دراد و  هبلغ  وا  رب  توهـش  نوچ  تسا ؛ یـسورخ  تفـص  دنرامـش ، یمرب  ندـمت  نآ  يارب  هک  يرگید  تلـصخ 
نیا ریثأـت  تحت  هک  یمدرم  يارب  ندـیباوخ  ندروخ و  نوچ  دـنیوگ ، یم  یکوـخ  نّدـمت  نآ  هب  .تسا و  هداد  رارق  توهـش  ياـضرا 

یلـصا تافـص  زا  یکی  يزادرپرهاظ  ییامندوخ و  نوچ  دـنمان ، یم  یـسوواط  نّدـمت  ار  نآ  .دراد و  يرایـسب  تیمها  دـنا  گـنهرف 
بیترت يا  هقباسم  نیمز  يور  رد  دنتفگ  یم  یسک  هب  رگا  شیپ  لاس  دصراهچ  رد  .تسا  هتینردم  گنهرف 
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، دش یم  هدز  تهب  ّریحتم و  رایـسب  دننک ، دای  وا  زا  نامرهق  ناونع  هب  ات  دروخ  یم  رتشیب  رتدنت و  یـسک  هچ  دننیبب  هک  تسا  هدش  هداد 
دوخ رد  ار  اه  سوواط  اه و  سورخ  اه و  غالک  اه و  كوخ  تافص  هک  دنشاب  یناسک  ندمت  کی  نانامرهق  هک  تهج  نآ  زا  تریح 

دننک و كرد  يزیچ  دوجو  ملاع  ياهزار  زا  دنناوت  یم  یحطـس  ياه  ناسنا  ایآ  .دنـشاب  هدش  یحطـس  هزادنا  نیا  ات  دنا و  هداد  دشر 
اب یبرغ  گنهرف  تشاد  راظتنا  ناوت  یم  ایآ  دـنهد ؟ قوس  تیونعم  هنارکیب ي  ملاع  يوس  هب  یملاع  نینچ  يانگنت  زا  ار  دوخ  ياـیند 

؟(1) دراذگب رانک  ار  ینمشد  یمالسا  بالقنا 

دنوادخ هب  هک  یـسک  نآ  دوش و  یم  نییعت  دنوادخ  هب  دـُعب  برق و  هب  وا  تبـسن  رد  ناسنا  صقن  لامک و  بتارم  ینید ، گنهرف  رد 
رـضحم رد  رت و  مک  دارفا  هیقب ي  زا  ار  دوخ  وا  دنچ  ره  دنرگن  یم  وا  هب  مارتحا  هدید ي  هب  یعقاو  نامرهق  ناونع  هب  تسا  رت  کیدزن 
نیرترب  (2) ؛» مُکَیْقتَا ِهّللاَْدنِع  ْمُکَمَرْکَا  َّنِا  : » دومرف يا  هیحور  نینچ  ندمآ  دـیدپ  رد  دـنوادخ  هطبار  نیمه  رد  دـبای ، یم  رت  لیلذ  قح 

ملاع قیاقح  هب  رظن  اوقت  قیرط  زا  هک  تسا  یـسک  ینید  ماـظن  رد  ناـمرهق  رگید  تراـبع  هب  تسا ، امـش  نیرتاوقت  اـب  ادـخ  دزن  اـمش 
تـسا مولعم  دهد و  میلعت  ار  امـش  دنوادخ  ات  دینک  هشیپ  اوقت   (3) ؛» هّللا ِلَعی  ُمُکُمّ هّللا َو  اوُقَِّتا  : » دیامرف یم  نآرق  نوچ  دـشاب ، هتخادـنا 

تفرعم يدوهش و  ملع  یهلا  میلعت 
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تـسا كاب  یب  ینز  ریـشمش  هک  تهج  نآ  زا  هن  یلو  دنامالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نوچمه  ینید  نّدمت  نانامرهق  .تسا  يروضح 
مدرم مومع  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نآ  ناـمرهق  هک  یگنهرف  رد  .تسا  ینیبزار  اوقت و  همـسجم ي  هک  تهج  نآ  زا  هکلب 
روضح لها  هزادنا  هچ  دـنا و  کیدزن  ترـضح  نآ  شنیب  هب  دوخ  دزن  رد  هزادـنا  هچ  هک  دـننک  یم  یبایزرا  وا  اب  هسیاقم  رد  ار  دوخ 

.دنا هلان  کشا و  بلق و 

رد ار  برغ  يایند  راموط  یبرغ ، گنهرف  هب  ندرک  تشپ  ياه  هنیزه  نتفریذـپ  و  ینانچنآ ، ینامرهق  هب  رظن  اب  ینید  قیرط  هب  نتـسیز 
رد ناـنامرهق  هک  تسا  نیا  دریگ  رارق  هجوت  دروم  دـیاب  هچنآ  .تسا  هتفرگ  رارق  ثحب  دروـم  هتـشذگ  ثحاـبم  رد  هک  دـچیپ  یم  مه 

یکی هک  اج  نآ  ات  دـنراد  ار  دوخ  صاخ  يریگ  تهج  مادـک  ره  دنتـسه و  یهلا  ماـظن  ناـنامرهق  لـباقم  رد  برغ  ِیناـسفن  گـنهرف 
ادج ًالماک  ینانامرهق  حرط  اب  یمالسا  بالقنا  دسر و  یم  يراگتـسر  تداعـس و  هب  يرگید  دوش و  یم  لالحمـضا  یچوپ و  راتفرگ 

یگدـنز تیوه  یهاوخن  یهاوخ  هکلب  داد ، تاجن  یهاشنهاش  ماظن  تسد  زا  ار  روشک  کی  اـهنت  هن  هتینردـم ، گـنهرف  ناـنامرهق  زا 
دنا ددصرد  يرابکتسا  ماظن  نارس  تهج  نیمه  هب  درب و  لاؤس  ریز  ار  ینانچنآ  ِیگدنز  همادا  هزیگنا ي  دیـشک و  شلاچ  هب  ار  یبرغ 

تسا نیا  .دننک  يزاسزاب  یبرغ ، یگدنز  همادا ي  تهج  رد  ار  دوخ  هدش ي  ناریو  ياه  هزیگنا  یمالسا  ماظن  نداد  ناشن  ماکان  اب  ات 
هک دوخ  عضاوم  زا  یمالسا  بالقنا  نالوئسم  هک  نیا  رگم  دیایب  هاتوک  یمالـسا  بالقنا  لباقم  رد  دناوت  یمن  زگره  یبرغ  نّدمت  هک 

هب تشگرب  زا  تسا  ترابع 
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.دنرادرب تسد  هتینردم ، گنهرف  یسدق  دض  گنهرف  هب  ندرک  تشپ  زار و  يرگاشامت 

زار يرگاـشامت  ساـسا  رب  یـشزومآ  طیارـش  تموکح ، نآ  رد  درادـن و  ناـکما  ینید  ِتموـکح  ياـهنم  يرادـنید  هک  تسا  نشور 
مالسا و نیناوق  تیمکاح  رب  رگا  دراد و  عامتجا  تابـسانم  مامت  رد  نید  تیمکاح  هب  رظن  یمالـسا  بالقنا  اذل  دوش و  یمن  تیریدم 

نامه تسا ، هدرک  مکاح  اه  نهذ  همه ي  رب  ار  مدآ  ملاع و  هب  دوخ  هاگن  هتینردم  گنهرف  هک  یطیارش  رد  دزرون ، رارصا  ینید  هاگن 
یم هیشاح  هب  هزادنا  نامه  هب  دوش و  یمن  مهارف  دنک  راکشآ  ار  دوخ  تقیقح  یمالـسا  بالقنا  هک  نیا  ناکما  دبای و  یم  همادا  هاگن 

.دور

یگنهرف یگنوراو  برغ و 

يا هنوراو  گنهرف  تسا - دوجو  ملاع  زا  هبترم  نیرت  نیئاپ  هک  دـهد - یم  هدام  ملاع  هب  ار  تلاـصا  هک  نآ  تهج  هب  یبرغ  گـنهرف 
رد هک  تسا  نآ  لاـثما  يرگوداـج و  هب  درکیور  تیوـنعم ، هب  نآ  درکیور  یتـح  تسا ، هنوراو  شزیچ  همه  تهج  نیمه  هب  تسا و 

يروط هتینردم  گنهرف  یمالـسا  بالقنا  زا  لبق  ات  .دوش  یم  رجنم  سوکعم  یجیاتن  هب  همه  تسا و  ینید  ّدـض  لامعا  شدوخ  تاذ 
هدرپس خیرات  هزوم ي  هب  همه  تیدوهی  تیحیسم و  مالسا و  ینعی  یهلا  نایدا  همه ي  دندوب  هتفریذپ  ناهج  مدرم  هک  دوب  هدرک  غیلبت 

یمالسا بالقنا  هتـشادن و  یتیعقاو  خیرات  رد  هتینردم  گنهرف  تاغیلبت  لاسدصراهچ  ایوگ  یمالـسا  بالقنا  روهظ  اب  یلو  دنا ، هدش 
.دش هدنز  ناهج  رد  تناید  نید و  هب  رظن  هکلب  درک  هدنز  ار  مالسا  هب  هجوت  اهنت  هن 

159 ص :

یبرغ ملاع  زا  تفر  نورب  یمالسا ، www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 171 

http://www.ghaemiyeh.com


زونه هک  زونه  درادن و  تلاصا  یـسدق  رما  چیه  هتـشذگ و  نید  هرود ي  هک  تسا  هدرک  ءاقلا  نینچ  هتینردم  گنهرف  لاسدـصراهچ 
دراد و یخیرات  شهج  کی  هب  زاین  اه  نآ  زا  روبع  هک  هداد  رارق  دوخ  ریثأت  تحت  ار  يرایـسب  ياه  حور  گـنهرف  نآ  تاـئاقلا  تسا 

نوچمه یتـالاؤس  .دراد  ناـکما  رگید  فرط  زا  یمالـسا  بـالقنا  تاذ  فرط و  کـی  زا  برغ  تاذ  تخانـش  اـب  شهج  نیا  قـقحت 
: ًایناث .دوش  هتخانـش  یبرغ  گنهرف  تاملظ  ًالوا : هک  دوش  یم  هداد  باوج  تسرد  یتروص  رد  هیقف  تیـالو  ینید و  تموکح  ییارچ 

.ددرگ نشور  دراد  هدهع  هب  رصاعم  نارود  رد  یمالسا  بالقنا  هک  یتلاسر 

هتـشاد ار  دیآ  یم  شیپ  هک  ییاهرازآ  اه و  هنیزه  تهج  یگدامآ  دیاب  یمالـسا  ماظن  اب  یبرغ  نّدـمت  لباقت  ياتـسار  رد  دـش  ضرع 
دوخ یخیرات  ریسم  رد  ار  هعیش  گنهرف  يریگ  تهج  دندرک و  یم  لّمحت  ار  اهرازآ  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هک  روط  نامه  میشاب ،

سابع ینب  هیما و  ینب  ماکح  ياهراشف  لباقم  رد  هک  يا  هنیزه  دنتسناد  یم  یبوخ  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنتـشاد  هگن  ظوفحم 
خیرات هنحص ي  زا  سابع  ینب  هیما و  ینب  هک  دش  نآ  راک  هجیتن ي  تسین و  دوش  یم  لصاح  هک  یجیاتن  اب  هسیاقم  لباق  دنزادرپ  یم 

هب هک  یمالسا  بالقنا  هدنیآ ي  یتقو  .تسا  هدش  عورش  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  گنهرف  يزاس  خیرات  هلحرم ي  یلو  دندش ، وحم 
یفن لـماع  هک  تسا  يروط  یمالـسا  بـالقنا  یخیراـت  هاـگیاج  میوش  هجوتم  هک  ددرگ  یم  نشور  دوش  یم  رجنم  یمالـسا  ندـمت 

يژتارتسا نیرتهب  نمشد ، ياه  هلیح  لباقم  رد  یمالـسا  بالقنا  ظفح  يژتارتسا  هک  میریذپ  یم  هاگ  نآ  دش ، دهاوخ  هتینردم  نّدمت 
.دراد دوخ  هضبق ي  رد  ار  ناهج  تسا  یعدم  هک  تسا  یندمت  يدمآراکان  شیامن  تهج 
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گنهرف دنتـسناوت  دوخ  صاـخ  شور  اـب  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  هنوـگچ  هک  دـننک  یم  بجعت  همه  رگید  لاـس  دـنچ 
يرایـشوه و یعون  هب  زاـین  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ماـما ترـضح  شور  تخانـش  هتبلا  .دـننک  نوریب  خـیرات  زا  یلک  هب  ار  هتینردـم 

یم ار  یبرغ  گنهرف  ياه  هشیر  یشیدنازار ، هیحور ي  اب  یمالسا  بالقنا  يرادیاپ  ارچ  میمهفب  ات  دراد ، یهاگآ  لد  یهاگآدوخ و 
برغ ناهج  لباقم  رد  هک  نیا  نآ  .تسا و  هدرک  یگرزب  رایسب  راک  نونکا  مه  یمالسا  بالقنا  .دنک  یم  جراخ  تایح  زا  دناسوپ و 

درب و یم  لاؤس  ریز  ار  یبرغ  گنهرف  تایح  مامت  ییاهنت  هب  دنک و  یم  دـیکأت  دراد  رظن  انعم  بیغ و  ِملاع  قیاقح  هب  هک  یگنهرف  رب 
رت فیعض  ار  یبرغ  َملاع  هب  دوخ  یگتـسب  لبق  زور  زا  رتشیب  زور  ره  دنک و  یم  رهاظ  ار  دوخ  نطاب  جیردت  هب  يرادیاپ  نیا  قیرط  زا 
یم رارق  هدروآ  راب  هب  نارگید  دوخ و  يارب  هک  یتالکـشم  هوبنا  لباقم  رد  ار  نآ  دوش و  رجنم  گنهرف  نآ  یلک  درط  هب  ات  دیامن  یم 

يارب ییورین  چیه  میا و  هدادن  ماجنا  يراک  چیه  رهاظ  رد  هک  نیا  اب  .دریگ  یم  نآ  زا  هدنیآ  خیرات  رد  ار  نآ  همادا ي  ناکما  دـهد و 
بجوم تسا و  برغ  اب  هزرابم  هوحن  کی  میتسه  رادیاپ  دوخ  یـسدق  عضاوم  رب  هک  نیمه  یلو  میا  هداتـسرفن  برغ  ناهج  اب  هزرابم 

، ام خـیرات  یگدزبرغ  حور  نوچ  تسین  یناسآ  هزرابم ي  يا  هزرابم  نینچ  همه  نیا  اـب  یلو  .دـش  دـهاوخ  نآ  یهاوخ  تیماـمت  یفن 
حور نیا  تسا و  ینیب  زار  ِرونم  هاگن  هب  ندیسر  ریسم  رد  نداد  ناشن  یگلـصوح  یب  یبرغ و  رکف  زا  نتفرگرارق  ریثأت  تحت  هنیمز ي 

هظحالم لباق  هدـع ي  رکف  رکذ و  یبرغ  ياه  شزرا  هک  تسا  لاس  ياه  لاس  .دزاس  یم  نکممان  ار  اه  یـضعب  یهارمه  یگدزبرغ ،
شفادها يوس  هب  یمالسا  بالقنا  نتفای  تعرس  عنام  نیمه  تسا و  ام  مدرم  زا  يا 
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تاذ تهج  هب  دیئامرف  یم  هظحالم  هچنانچ  یلو  دنـشاب ، یم  هدع  نیمه  زین  برغ  ناهج  يراودـیما  لماع  هک  روط  نامه  .دـشاب  یم 
هارمه هب  ار  هتینردم  گنهرف  یخیرات  لوفا  تسا و  يرادیاپ  طسب و  لاح  رد  یفعض  چیه  نودب  بالقنا  نیا  یمالسا ، بالقنا  یسدق 
تحت ار  راکفا  همه ي  دبای و  یم  طسب  جـیردت  هب  قفا  نیا  مدآ ، ملاع و  يوس  هب  تسا  يا  هزات  قفا  شیاشگ  یمالـسا  بالقنا  .دراد 

.دهد یم  رارق  دوخ  ریثأت 

زا یمالـسا  بالقنا  یفن  اب  دـهاوخ  یم  اریز  دـشوک ، یم  یمالـسا  بالقنا  یفن  رد  شنارای  لماوع و  مامت  اب  برغ  هک  تسین  دوخیب 
ههبج چیه  رد  هک  دییامرف  یم  هظحالم  .دنک و  يریگولج  تسا ، عوقو  لاح  رد  یمالسا  ماظن  تایح  همادا ي  اب  هک  دوخ  یمتح  لوفا 

؟ تسین ام  خیرات  گرزب  هثداح ي  تیقفوم  مدع  نیا  ایآ  دنسر ، یمن  دوخ  فادها  هب  يا 

برغ اب  هلباقم  ههبج ي  نیرتگرزب 

ییانتعا یب  یمالسا و  بالقنا  هاگودرا  رد  دوخ  رادیاپ ي  دنا  هتسناوت  دنـسانش  یم  ار  یمالـسا  بالقنا  یخیرات  تیعقوم  هک  یناسک 
یب تسا و  زیچ  همه  زا  ییادز  زار  رد  برغ  یماکان  اریز  .دـننک  لیدـبت  برغ  اب  هزرابم  ههبج ي  نیرت  گرزب  هب  ار  یبرغ  رهاـظم  هب 

و درب ، رـس  هب  ملاع  ياهزار  اب  هک  دـنک  یگدـنز  یملاع  رد  دـهاوخ  یم  هک  تسا  یهاگن  رد  ندـنام  یقاب  ینعم  هب  برغ  هب  ییاـنتعا 
هار دـنادرگ و  یم  لصتم  تیونعم  نامـسآ  هب  ار  نیمز  ندـمت  نآ  هک  دراد  یندـمت  هب  رظن  دـنیب و  یم  یگدـنز  نآ  باجح  ار  برغ 

عورش یمالسا  بالقنا  اب  ندمت  نآ  .دراذگ  یم  زاب  رشب  يولج  ار  تیونعم  نامسآ  هب  دورو  ياه 
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هیاپ نّدـمت و  کی  دوجو  یلو  تسا  هار  نآ  يادـتبا  رد  زونه  یمالـسا  بـالقنا  هب  قلعتم  ِناـمدرم  یمومع  گـنهرف  دـنچره  هدـش و 
زا دنک و  یم  توعد  یگدـنز  عون  هچ  هب  ار  تیرـشب  هک  تسا  نآ  مایپ  ندوب  یقطنم  هب  هکلب  تسین ، نآ  تارفن  ترثک  هب  نآ  يزیر 
هب رجنم  هک  تسا  یـسایس  لمعلا  سکع  کی  لاح  نیع  رد  رکفت و  زاغآ  ینعم  هب  مایپ  نآ  ساسحا  دـیامن ، یم  دازآ  ییاهانگنت  هچ 

یگنهرف رصانع  دوش و  یم  تسس  برغ  هب  يرکف  یحور و  یگتسب  ياه  هتـشر  جیردت  هب  اریز  دش  دهاوخ  یـساسا  قیمع و  یلوحت 
.دتفا یم  ریثأت  زا  برغ 

روشک کی  زا  رتدـنلب  یقفا  یمالـسا  بالقنا  يارب  ناشیا  هک  دـهد  یم  ناشن  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  نانخـس  رد  تقد 
راونا یلجت  نردم و  ِيایند  ِقافن  كرش و  رفک و  گنهرف  لالحمضا  طیارش  ار  یمالـسا  بالقنا  ناشیا  دنا ، هتـشاد  رظن  رد  یمالـسا 

هک تسا  نآ  دریگ  یم  رارق  ام  هدهع ي  هب  یمالسا  بالقنا  قیرط  زا  هک  یتیلوئسم  رما ؛ نیا  هب  هجوت  اب  .دنتـسناد  یم  ملاع  هب  یـسدق 
ات ینیمز  یگدـنز  رد  دـننادب  دوش و  مامت  ناهج  مدرم  رب  تّجح ، ات  میهد  ناشن  ناـیناهج  هب  ار  يونعم  ینید و  تاـیح  مّسجت  میناوتب 

دراد انب  هک  یفادها  تسا ، نکمم  یمالسا  بالقنا  یلاعتم  فادها  تخانش  قیرط  زا  تیلؤسم  نیا  .دنهد  رارق  رظن  ّدم  دیاب  ار  اهاجک 
.دنامن لفاغ  ملاع  ياهزار  يرگاشامت  زا  ات  دنک  انشآ  ملاع  توکلم  اب  دروآ و  رد  هدام  ملاع  تسب  نب  زا  ار  تیرشب 

هعماج و میناوتب  ات  دنک  یم  راودیما  ار  ام  مسینردـم  زا  روبع  يارب  طیارـش  ندـش  مهارف  یمالـسا و  بالقنا  یلاعتم  فادـها  تخانش 
همه ي دنک  ساسحا  دنادرگرب  يور  هعماج  نآ  زا  سکره  هک  میراذگب  شیامن  هب  ار  ییاه  ناسنا 
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ییاناوت نینچ  تسا  رونم  نادب  هک  یعیشت  حور  رظن  زا  یمالـسا  بالقنا  اریز  تسام ، یّلک  يژتارتسا  نیا  هداد و  تسد  زا  ار  یگدنز 
ماظن کی  تروص  هب  دیدج  نارود  رد  ار  نآ  دیاب  ام  دـنتخومآ و  ام  هب  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ار  هار  نیا  .دراد  دوخ  نورد  رد  ار 

هب ناـملد  مشچ  میا  هدرک  هدارا  دـهد .  یم  هجیتـن  تعرـس  هب  تسا و  یندـش  يراـک  راـک ، نیا  تهج  نآ  زا  میرا ، ذـگب  شیاـمن  هب 
.مینیشنب زار  ِيرگاشامت  هب  دوشگ  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هک  يرتسب  رد  دشاب و  زاب  بیغ  ملاع  ياهزار 

ریاس اب  هسیاقم  رد  هک  ار  یناریا  هعماج ي  دوخ ، هنوگزار ي  ندوب  اب  هاـتوک  رایـسب  یتدـم  رد  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما 
ار تداهـش  هک  دـناشک  یَملاع  هب  دـیرورپ ، یم  دوخ  رد  ار  ندـش  یبرغ  ياه  ناـمرآ  دوب و  هدـش  یبرغ  رـسارس  هقطنم ، ياـهروشک 

زورما هچنآ  تفای ، یم  همادا  دوب و  هتفرن  باجح  رد  درکیور  نآ  یگدـنزاس  مسا  هب  گـنج  زا  سپ  رگا  .تسناد و  یم  دوخ  راـختفا 
ِربخ طقف  هک  یناناوج  تسا و  هداـمآ  رایـسب  ّتلم  حور  همه  نیا  اـب  .دوب  هتفرگ  دوخ  هب  تیعقاو  تروص  دـیآ ، یم  باـسح  هب  وزرآ 

ندـمت هرهچ ي  فرط  کی  زا  نوچ  دـنراد ، ملاع ر ا  نآ  هب  عوجر  یگداـمآ  دوب ، تلم  راـختفا  تداهـش  هک  دـنا  هدینـش  ار  ینارود 
، یگدنزاس نارود  زا  رثأتم  ِناهنپ  ِرالوکـس  هب  هدولآ  یگدنز  تسکـش  رگید  فرط  زا  دـنا و  هدرک  ساسحا  رتشیب  یتشز  اب  ار  یبرغ 

هللا ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  هک  یهاگن  زا  نتفرگ  هلـصاف  زار و  زا  تلفغ  ِلد  رد  دندید  مدرم  تسا و  هدش  المرب  شیپ  زا  شیب 
هدش بجوم  اه  نیا  همه ي  .دوش  یم  تردق  تورث و  هب  ناگبخن  لیامت  بجوم  ایند  هب  تبحم  هنوگچ  دنتشاد ، َملاع  هب  هیلع » یلاعت 

هب هدولآ  یگدنز  زا  ینید ، تایح  نتخانش  اب  هک 
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هک یگدنز  عون  نآ  دهد  ناشن  دناوت  یم  یمالسا  بالقنا  .دننک  رظن  دراد ، عوجر  تقیقح  هب  هک  يدیدج  تایح  هب  ناهنپ ، رالوکس 
رتسب رد  ار  اه  ناسنا  هک  تشگرب  یماظن  هب  دیاب  دش ، راگدنام  نآ  رد  ناوت  یمن  تسا و  یمهَو  یگدنز  دنک ، یم  داهنـشیپ  هتینردـم 
ناهج هک  يونعم  بالقنا  نیا  هب  ایند  ّلک  رد  روشرپ  روعـش و  اب  ياه  ناسنا  هک  تسا  يروط  طیارـش  دـنک ، یم  انـشآ  اـهزار  اـب  نید 

.میشاب هتشاد  ار  ندشانشآ  زار  اب  نداد و  هنیزه  یگدامآ  دیاب  مه  ام  درک و  دنهاوخ  کمک  تسا ، هدز  سپ  ار  نردم 

، هتخادـنا نردـم  ناهج  گنچ  رد  گنچ  هک  یگنج  رد  ًاـمتح  تسا و  یندـنام  هک  دراد  يور  شیپ  رد  ییاـه  قفا  یمالـسا  بـالقنا 
يارب یهار  چیه  دـنک  یم  نشور  دـنوش و  ءایحا  هدـنز و  ات  دـنک  یم  توعد  يوبن  روش  ّتنـس و  هب  ار  ناهج  مدرم  دوش و  یم  زوریپ 

.تسا هدنامن  یمالسا  بالقنا  ياضف  رد  سّفنت  زج  نیمز  يور  رب  حیحص  ِیگدنز 

اـشامت هب  دـیدج  ِرـشب  رظنم  رد  ار  اـهزار  شیاـشگ  میناوتب  اـت  نادرگب  یمالـسا  بـالقنا  گرزب  تمحر  هجوـتم ي  ار  اـم  ادـنوادخ !
.مینیشنب

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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رضاح نرق  رد  دیحوت  رتسب  یمالسا ، بالقنا 

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

جهن هـبطخ ي 182  زا  ییاـه  زارف  رـصاعم  نارود  يدـیحوت  تاـیح  رد  نآ  شقن  یمالـسا و  بـالقنا  یخیراـت  هاـگیاج  ياتـسار  رد 
لیذ رد  يدیحوت  یگدنز  ینعم  میناوتب  اهزارف  نیا  رد  لمأت  اب  مدرک  ساسحا  هک  دنک  یم  راکـشآ  ار  ییاهدومنهر  اهزار و  هغالبلا ،

هتینردـم گنهرف  تاملظ  زا  ار  دوخ  هنامز ي  مدرم  دوخ و  یمالـسا ، بالقنا  نتـسناد  گرزب  اب  میـسانشب و  ار  یمالـسا  بالقنا  رون 
.میناهرب

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نیدحوملا  یلوم  ترضح 

ِتْوَْملا ِْعفَِدل  ْوَأ  ًامَّلُـس  ِءاَقَْبلا  َیلِإ  ُدِـجَی  ًادَـحَأ  َّنَأ  ْوَلَف  َشاَعَْملا  ُمُْکیَلَع  َغَبْـسَأ  َشاَیِّرلا َو  ُمُکَـسَْبلَأ  يِذَّلا  ِهَّللا  يَْوقَِتب  ِهَّللا  َداَبِع  ْمُکیِـصوُأ  »
ُهَتَمْعُط َو یَفْوَتْـسا  اَّمَلَف  ِهَْفلُّزلا  ِمیِظَع  ِهَُّوبُّنلا َو  َعَم  ِْسنِْإلا  ِّنِْجلا َو  ُْکُلم  َُهل  َرِّخُـس  يِذَّلا  مالـسلا  هیلع  َدُواَد  َْنب  َناَْمیَلُـس  َِکلَذ  َناََکل  اًلِیبَس 

ِیف ْمَُکل  َّنِإ  َنوُرَخآ َو  ٌمْوَق  اَهَثِرَو  ًهَلَّطَعُم َو  ُنِکاَسَْملا  ًهَِیلاَخ َو  ُْهنِم  ُراَیِّدـلا  ِتَحَبْـصَأ  ِتْوَْملا َو  ِلاَِبِنب  ِءاَـنَْفلا  ُّیِِـسق  ُْهتَمَر  ُهَتَّدـُم  َلَمْکَتْـسا 
(1) ؛» ًهَْربَِعل ِهَِفلاَّسلا  ِنوُرُْقلا 
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هدامآ ار  ناتیگدـنز  بابـسا  و  دـناشوپ ، اه  هماج  امـش  نت  رب  هک  يراگدرورپ  زا  يوقت  هب  منک  یم  شرافـس  ار  امـش  ادـخ ! ناگدـنب 
نامیلـس وا  دنک ، عفد  دوخ  زا  ار  گرم  تسناوت  یم  ای  تفای و  یم  نادواج  یناگدنز  هب  یهار  ایند  نیا  رد  یـسک  رگا  سپ  .دنادرگ 

هچنآ نوچ  یلو  دـیدرگ ، رّخـسم  ار  يو  یمدآ  نج و  یهاشداپ  دیـسر  وا  هب  هک  گرزب  تلزنم  يربمایپ و  اب  هک  دوب ، یم  دواد  رـسپ 
یهت وا  زا  اه  هناخ  و  دـناراب ، وا  رب  یتسین  ياهریت  گرم  ياه  ناـمک  درب ، ناـیاپ  هب  دـنامب  دـیاب  هک  ار  یتّدـم  دروخ و  دوب  وا  يزور 
يارب هتـشذگ  ناراگزور  انامه  و  دندیمرآ - نآ  رد  و  دـندرب - ثرا  هب  ار  اه  نآ  رگید  یمدرم  و  دـندیدرگ ، یلاخ  اه  نکـسم  .دـنام 

.تسا دنپ  امش 

توعد دیحوت  هب  ار  همه  دش و  دنلب  نامسآ  نیا  ریز  رد  يرجه  نرق 14  رد  هک  يدنلب  کناب  نآ  هک  تسا  عوضوم  نیا  رد  ام  ثحب 
راپـسهر اجک  هب  دراد و  اجک  رد  هشیر  توعد  نآ  دوب و  هچ  دومن ، دراو  کناب  نآ  هب  نایوگ  کیبل  هگرج ي  رد  ار  ام  تلم  و  درک ،

هچ مالـسلا  هیلع  نامیلـس  زا  رت  یندنام  دشاب ، ملاع  رد  یندنام  یـصخش  دوب  رارق  رگا  دنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تسا ؟
هک دنادب  دیاب  تسایند  نیا  رد  سکره  .دورب  ایند  نیا  زا  تسا  انب  هرخألاب  يونعم  يدام و  تاناکما  همه  نآ  اب  نامیلس  یتح  یسک ؟
هب یلو  دنک ، روهظ  ینایرج  ات  دهد  یم  تصرف  هراومه  دنوادخ  .ریغال  تسا و  قح  ترـضح  تسا  یندنام  هچنآ  نوچ  تسا ، ینتفر 

مهف هک  میدیمهف -  ار  هتکن  نیا  دوجو  مامت  اب  رگا  .تسا  شدوخ  يدحا  تاذ  صوصخم  ءاقب  نوچ  دهد ، یمن  ءاقب  هزاجا ي  یسک 
ییایند یگدنز  رد  نامیاه  يریگ  تهج  دریگ و  یم  دوخ  هب  یصاخ  يانعم  ایند  نیا  رد  ام  ِندوب  يانعم  درب - یم  راک  رایسب  نآ 
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مینک و راـک  هچ  هک  نیا  و  میمهف ، یم  يدـیحوت  روضح  رتسب  رد  ار  ناـمندوب  ینعم  هک  تسا  تروص  نآ  رد  .دوش  یم  شخب  هجیتن 
.تفرگ دهاوخ  رارق  دوخ  ياج  رد  تسرد  مینکن ، راک  هچ 

همانرب ي کی  شدوخ  يارب  ایند  نیا  رد  ام  ِتقوم  ِندوب  ًاـیناث : .تسا  قح  نآ  زا  ندوب  ًـالوا : میناـمهفب ، دوخ  هب  هک  تسا  نآ  هدـمع 
قح يارب  ار  یتاذ  ندوب  تسنادـن و  دوـخ  یتاذ  ار  اـیند  نیا  رد  ندوـب  ناـسنا ، رگا  تقوـم  ِندوـب  نیا  رد  ًاـثلاث : .تسا  هدـش  باـسح 
رد دنک و  دراو  يدـیحوت  يرتسب  رد  ار  دوخ  دـیاب  نآ  ماجنا  اب  هک  دراد  یتیرومأم  ییایند  یگدـنز  تصرف  رد  دـمهف  یم  تشاذـگ ،
هب طبر » نیع   » دوخ تاذ  رد  نوچ  تسا ، ناسنا  دصقم  همه ي  نیا ؛ .دریگ  رارق  ادـخ  یگدـنب  تلاح  رد  وا  دوجو  همه ي  اتـسار  نیا 

لمع دوخ  تاذ  ياضتقا  هب  هک  نیا  نیع  رد  دش ، قح  هب  هجوت  نیع  لمع ، هدـیقع و  رد  ادـخ ، یگدـنب  قیرط  زا  رگا  لاح  تسا ، قح 
.دنک یم  دوخ  بیصن  ار  دنوادخ  ضیف  زا  يدنم  هرهب  تیاهن  هدرک ،

، هقلامع نادـنزرف  (2) و  هقلامع دـنیاجک   (1)« ِهَنِعاَرَْفلا ُءاَْـنبَأ  ُهَنِعاَرَْفلا َو  َْنیَأ  ِهَِقلاَـمَْعلا  ُءاَْـنبَأ  ُهَِقلاَـمَْعلا َو  َنـْیَأ  : » دـنیامرف یم  ترـضح 
.هنعارف نادنزرف  هنعارف و  دنیاجک 
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موحرم همجرت ي  هغـالبلا ، جـهن   ) .هدوب انیـس  تشد  رد  رـصم  ناـعنک و  ناـیم  اـه  نآ  نیمزرـس  تسا ، هدـمآ  ناـشمان  ررکم  نیوـکت 
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ار ایند  رد  ناشندنام  دنناوت  یم  ناشدوخ  تسا و  ناشدوخ  زا  ناشدوب  دوجو و  دندرک  یم  رکف  هک  دوب  نیا  هنعارف  هقلامع و  لکـشم 
.دیآ یم  نآ  یپ  رد  هک  تسا  یگرم  دوخ و  تقوم  ندوب  زا  تلفغ  دنک  رکف  تسرد  ناسنا  هک  دوش  یم  عنام  هچنآ  .دـننک  تیریدـم 

نیملاعلا بر  داعبا  زا  دـُعب  نیرت  یقیقح  ءاقب ؛ هک  نانچمه  تسا ، ناسنا  ییایند  تیـصخش  زا  دـُعب  نیرت  يّدـج  گرم ؛ هک  یلاح  رد 
.دشاب هتشاد  لقتسم  یندوب  دناوت  یمن  راگدرورپ  ریغ  سپ  تسا ، ضحم  ندوب  ام  راگدرورپ  یتقو  .تسا 

مه اه  مدآ  نیرت  قمحا  دریم ، یم  دنادن  یسک  هک  تسین  انعم  نیا  هب  دنمهفب ، ار  گرم  هک  یناسک  دنا  مک  رایسب  دنیوگ  یم  هک  نیا 
قلطم روضح  قح و  یگناگی  دیحوت و  طقف  دیمهف  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  دراد  قیمع  مهف  هب  زاین  هچنآ  دـنریم ، یم  هک  دـنناد  یم 

هب یسک  نینچ  هاگن  عون  دنامب ، ردقچ  عقوم و  هچ  یسکره  دهد  یم  هزاجا  هک  تسا  قح  و  دراد ، نایرج  ملاع  داعبا  همه ي  رد  قح 
هبنج ي هجوتم  مئاد  تسین ، لـئاق  یندـنام  شدوخ  يارب  ًالـصا  مدآ  نیا  دـمهف ، یم  ار  گرم  دوـش و  یم  یقیقح  یهاـگن  شندوـب ،

.دوش یم  زاب  تسه ، هک  يروط  نامه  هب  تسه ، هچنآ  هب  شمشچ  دشاب و  یم  شدوخ  یمدع 

مهدراهچ نرق  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  دیحوت  روهظ 

ره اب  ندشور  هبور  اب  وا  یتسه ، همه ي  رد  قح  ياقب  نایرج  ینعی  ملاع ، رد  دیحوت  تنـس  هک  دـش  زاب  هتکن  نیا  هب  ناسنا  مشچ  رگا 
رد و  دریگ ، یم  مایپ  نآ  زا  دهد و  یم  طبر  قح  روضح  هب  ملاع  رد  ار  هدیدپ  نآ  يا ، هدیدپ 
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: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دوش  یم  وحم  هنحص  زا  رتدیدش  لطاب  دیایب ، هنحص  هب  رتدیدش  قح  هک  هزادناره  لباقم ،

يَرْـسِک َو ُناَوـیِإ  ِهَْلیَّللا  َکـِْلت  ِیف  َسَجَتْرا  ِهِهْجَو َو  یَلَع  ٌّبَْکنُم  َوُـه  اَّلِإ َو  ٌمَنَـص  اَْـهنِم  َْسَیل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ُِّیبَّنلا  َدـِلُو  َهَحِیبَـص  »
(1) ؛» َسِراَف ُناَرِین  ْتَدَمَخ  ِهَواَمَّسلا َو  يِداَو  َضاَف  َهَواَس َو  ُهَْریَُحب  ْتَضاَغ  ًهَفْرُش َو  َهَرْشَع  ََعبْرَأ  ُْهنِم  ْتَطَقَس 

قاـط بش  نآ  رد  دـنداتفا ، كاـخ  رب  ور  هب  دـندش و  نوگنرـس  اـه  تب  همه ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  تدـالو  زور  حبـص  رد 
تشگ و بآ  زا  رپ  هواس  يداو  دـش و  کـشخ  هواـس  هچاـیرد ي  تخیرورف و  نآ  زا  هرگنک  هدراـهچ  تشادرب و  تسکـش  يرـسک 

.دیدرگ شوماخ  دوب - نازورف  لاسرازه  هک   - سراف هدکشتآ ي 

رظن هب  دش ، بارخ  ملظ  رـصق  ياه  هرگنک  زا  هرگنک  هدراهچ  هکنیا  : » دنیامرف یم  هطبار  نیا  رد  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما 
، نیا دـیایب  دـیاش  رظن  هب  دوش ؟ یم  راـک  نیا  دـعب  نرق  هدراـهچ  اـی  دوش ، یم  راـک  نیا  مهدراـهچ  نرق  رد  ینعی  هک  دـیآ  یمن  اـمش 
، دـنداتفا ور  هب  همه  اهتب  .نیب  زا  تفر  هَّللا  دـمحب  دور و  یم  نیب  زا  نرق  هدراهچ  زا  دـعب  یهاشنهاش  ملظ  يانب  نیا  هک  تسه  لمتحم 

دنشارت یم  اهتلم  زا  ضعب  ای  اهتلم  دوخ  هک  ییاهتب  ای  گنس  زا  دندوب  هدیشارت  هک  ییاهتب  هچ  الاح  تفر ، نیب  زا  دنهاوخ  مه  اهتب  نیا 
(2) «. ...مدآ اب 
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ياج دیحوت  ات  تسا  رفک  طوقس  ِلزنم  هدراهچ  هرگنک ، هدراهچ  طوقـس  هک  دننیب  یم  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح 
.هلآ هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  دیحوت  روهظ  اب  تسا  نراقم  طوقس  نیمهدراهچ  دیایب و  نآ 

اب رگا  ءاقب ، نایرج  ینعی  دـیحوت ، نایرج  هک  تسا  مولعم  .دـیحوت و  گـناب  مسجت  ینعی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  سدـقم  دوجو 
دهاوخ طوقس  تسین  يدیحوت  هک  يزیچ  ره  دیحوت  روهظ  اب  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  دننک  یم  طوقس  اه  تب  دیحوت  ِربمایپ  دلوت 

نیع رد  هک  يروش  ندش  شوماخ  ینعی  دوش ، یم  شوماخ  سراف  هدکشتآ ي  ترضح ، سدقم  دوجو  دلوت  اب  اتسار  نیمه  رد  .درک 
نایرج هدراهچ  هرگنک ، هدراهچ  طوقـس  اب  تسا ، كرـش  نآ  هشیر ي  هک  ییامرگ  ندش  شوماخ  .تسین  يدـیحوت  ندوبزیگناروش 

.دوشب رهاظ  صاخ  ییافوکش  کی  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  دیحوت  روهظ  ات  دوش  یم  هتشاذگ  رس  تشپ  كرش 

یفن قح و  روهظ  هنیآ ي  زا  دوش  یم  ترابع  ام  رظنم  رد  خیرات  تسا ، یتسه  همه ي  رد  يراج  تقیقح  دیحوت ، میدش  هجوتم  یتقو 
.تسا رـضاح  یقاب و  اه  هنحـص  رد  یطیارـش  ره  رد  اه و  نامز  همه ي  رد  هراومه  هک  تسا  قح  درادن ، ایند  تمایق و  رگید  كرش ،

زور هب  زور  هک  دور  یم  دوش و  یمن  هداد  ندـنام  هزاجا  رفک  زیگناروش  روضح  همادا  هب  رگید  بان ، ِدـیحوت  ِناسر  مایپ  روهظ  اب  رگا 
یم هک  تسا  يروط  دیحوت  نیا  دوب ، بالقنا  نیا  يراد  هدـنیآ  هجوتم  دـیاب  سپ  دوش  شوماخ  گنر و  یب  رفک  توافتم  ياه  هرهچ 

هک روط  نامه  دراد ، نامز  هب  یگتـسب  نآ  ییاج  همه  روهظ  اما  تسا ، ییاج  همه  قح  ِدیحوت  دنک ، ییاج  همه  ار  دوخ  ياج  دهاوخ 
دهاوخب قح  رگا 
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ربمایپ روهظ  اما  دوب  ادخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  دلوت  زا  لبق  هک  تسا  تسرد  .تسا  هنیمز  هب  طورشم  دنک ، روهظ  ام  بلق  رب 
دیاب كرش  ِطوقس  هلحرم ي  هدراهچ  ینعی  دنک  یم  طوقـس  هک  هرگنک  هدراهچ  و  تسا ، قح  ییاج  همه  روهظ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

یم هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هک  تساج  نیا  .دنک  ادیپ  صاخ  ییافوکـش  يدیحوت ، ِدـلوت  نیا  ات  دورب  ولج  مدـق  هب  مدـق 
مالـسا نید  روهظ  زا  مهدراهچ  نرق  رد  راک  نیا  هک  دیآ  یم  رظن  هب  تسا  هدش  بارخ  ملظ  رـصق  زا  هرگنک  هدراهچ  هک  نیا  دنیامرف 

.دـنک یم  زاب  ار  دوخ  ياج  نرق ، نیمهدراهچ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نید  دـیآ  یم  رظن  هب  ناـشیا  ریبعت  هب  .دوش  یم  عورش 
ییایلاتیا ياسنإ  يرازگربخ  زاب  .تسا  ییافوکـش  نارود  کی  دـهاش  نرق  زا 14  دعب  مالـسا  هک  دیوگ  یم   CNN ینویزیولت هکبش 

کی هب  تسا و  هدرک  روبع  ییایفارغج  ياهزرم  زا  ناهج  فلتخم  طاـقن  رد  هکلب  هتفرن  نوریب  هنحـص  زا  طـقف  هن  مالـسا  : » دـیوگ یم 
(1)« تسا هدش  لیدبت  ینونک  هدز ي  نارحب  نارود  رد  یگدنز  يارب  رادفرط  رپ  دنمنوناق و  ماظن 

، ملاع رد  تباث  ننـس  دعاوق و  هب  نامیا  دوجو  اب  ام  هتبلا  تسا » هدش  عورـش  هزات  یمالـسا  سناسنر   » هک دراد  رارقا  ایند  یـسایس  ماظن 
رد و  تسیچ ، یگدنز  ینعم  میمهف  یم  تقو  نآ  مینک  كرد  تسرد  ار  يولع  دیحوت  رگا  مینک ، هیکت  نانخـس  نیا  هب  میهاوخ  یمن 
نآ رد  مینک ، ریـسفت  تسرد  دـنریگ ، یم  رارق  ام  يور  هبور  یگدـنز  لوط  رد  هک  ییاه  هنحـص  اه و  هثداـح  میناوت  یم  تروص  نآ 

.میروخ یمن  يزاب  كرش ، راتفرگ  ياه  تموکح  يرهاظ  تبیه  زا  هک  تسا  تروص 
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ناراّبج يدوبان  زار 

نیا رد  امـش  نم و  تسین  انب  تسا و  قح  ترـضح  تسا  رادیاپ  ملاع  رد  هچنآ  دـنیامرف  یم  مالـسلا  هیلع  نیدـحوملا  یلوم  ترـضح 
رگا .دندشن  قفوم  دـندرک ، شالت  دوخ  تیبثت  تهج  ردـقچ  ره  ناگتـشذگ  .مینک  تیلاعف  دوخ  تیبثت  تهج  ات  میـشاب  رادـیاپ  ملاع 

(1) تسا يراج  ملاع  رد  دیحوت  مان  هب  قلطم  يرادتقا  اب  مکحم و  نقتم و  ینایرج  هک  میدیمهف 

دوخ تیبـثت  رکف  رد  رگید  دـنک ، تیبـثت  ار  دوخ  اـج  همه  رد  اـت  دـنز  یم  راـنک  ار  اـه  باـجح  همه ي  اـه ، هنحـص  همه ي  رد  وا  و 
.دندرکن دوخ  بیـصن  ادخ  اب  طابترا  زا  يا  هرهب  چیه  دـندش و  راچد  هنعارف  هقلامع و  هک  میوش  راچد  یتشونرـس  هب  ات  دوب  میهاوخن 

.هدش تیبثت  ینعی  قح »  » هملک ي ًالصا  دوش و  تیبثت  قح  تسا  انب  يا  هنحص  ره  رد  هک  تسا  نیا  تقیقح  اریز 

دنک یفن  ار  دوخ  دوش و  قح  تیبثت  رهظم  دنروآ ، یم  هنحص  رد  ار  وا  یتقو  هک  نیا  ای  دنکب ، دناوت  یم  راک  ود  یگدنز  رد  سکره 
شیامن هب  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  ترـضح  اـی  دـنداد و  ماـجنا  نامیلـس  ترـضح  هک  يراـک  لـثم  دـنایامنب ، ار  قح  و 

، قح تیبثت  ياج  هب  دنروآ  یم  هنحص  رد  ار  وا  یتقو  هک  نیا  ای  .دندش و  قح  شیامن  رهظم  یمالسا  بالقنا  داجیا  اب  هک  دنتـشاذگ ،
وا زا  یمان  تربع ، زج  هک  دوش  یم  لحمـضم  دـیحوت  تیمکاح  راـشف  ریز  رد  ناـنچ  تروص  نآ  رد  هک  دـشاب ، دوخ  تیبثت  رکف  رد 

: دیامرف یم  یسدق  ثیدح  رد  دنوادخ  .دنام  دهاوخن 
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 ، سب تسا و  نم  راوازـس  یگرزب  یئاـیربک و   (1)« راَّنلا ِیف  ُُهْتیَْقلَأ  اَـمُْهنِم  ٍدِـحاَو  ِیف  ِینَعَزاـَن  ْنَمَف  يِراَزِإ  ُهَمَظَْعلا  ِیئاَدِر َو  ُءاَـیِْربِْکلا  »
.منکفا یم  شتآ  رد  ار  وا  دنک  يربارب  ود  نیا  زا  یکی  رد  نم  اب  سکره 

هب دـنیامن و  یم  یگرزب  تقیقح  هجوتم  ار  اهرظن  ِهَِقلاَمَْعلا ؛» ُءاَْنبَأ  ُهَِقلاَـمَْعلا َو  َْنیَأ  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نیدـحوملا  ماـما  یتقو 
.تسا اجک  شیاه  تیلاعف  هاگیاج  هدنیآ  رد  دمهفب  سکره  ات  دـنراد  رظن  اه  هنحـص  همه ي  رد  لطاب  یفن  قح و  روضح  یگنوگچ 

طرش میمهف  یم  و  دنک ، یم  زاب  ام  یگدنز  رد  ار  دوخ  ياج  یتحار  هب  يدیحوت  نایرج  ره  مایپ  دوش  نشور  تسرد  هلئـسم  نیا  رگا 
هنوگچ مینیبب  میناوت  یم  هک  تسا  تقو  نآ  .تسا  يدـیحوت  ياه  نایرج  هب  رتشیب  هچ  ره  لاـصتا  ناـمیاه  شـالت  زا  ندـشن  هرهب  یب 

درک و یم  روهظ  دیاب  مالسا  ردص  خیرات  رد  هک  هچنآ  تشاذگ و  اپ  رصاعم  ِخیرات  هنحـص ي  هب  هعیـش  ملاع  کی  لامج  رد  دیحوت ،
لکـش لاح  رد  ییاهن  ِدـیحوت  طخ  ناریا  تلم  هنیآ ي  رد  عیـشت و  رون  اب  .تسا  روهظ  لاح  رد  دـش ، نآ  روهظ  عنام  هفیقـس  باـجح 

مارآ هک  تسا  يدیحوت  روهظ  دلوت ، نآ  هک  دنیبب  دناوت  یم  دنیبب  تسرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دلوت  هک  یسک  .تسا  يریگ 
.دنک یم  زاب  خیرات  هدنیآ ي  رد  ار  دوخ  ياج  مارآ 

فیرشت نم  یکیدزن  رد  مه  لوسر  ترضح  و  مدوب ، راک  لوغشم  قدنخ  زا  يا  هشوگ  رد  دیوگ : یم  هنع » هَّللا  یضر  » یسراف ناملس 
ماگنه نیا  رد  .دندرک  نیمز  ندنک  هب  عورش  و  دنتفرگ ، نم  زا  ار  گنلک  متسه ، شالت  رد  نم  دندرک  هدهاشم  هک  یماگنه  دنتـشاد ،

تبرض زا  دندز  یم  نیمز  هب  ار  گنلک  هک 
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نتسج لوا  تبرـض  زا  هک  یقرب  دومرف : منک ؟ یم  هدهاشم  نم  هک  تسیچ  نیا  هللا ! لوسر  ای  مدرک : ضرع  درک ، یم  نتـسج  قرب  وا 
مهاوخ حـتف  ار  برغم  ماش و  دالب  هک  تسا  نیا  هناشن  مود  قرب  دوشگ ، دـهاوخ  نم  رب  ار  نَمَی  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  تمـالع  درک 

(1) .تسا قرشم  حتف  تمالع  زین  موس  قرب  درک ،

لاح رد  تهج  نیمه  هب  دننک و  یم  دیدهت  ار  ام  هک  میتسه  برع  دنچ  ریگرد  ام  زونه  دنتفگ  هظحل  نامه  رد  نامیالا  فیعـض  دارفا 
روضح اه  نیا  .دـنیامرف  یم  یـشیامرف  هچ  هللا  یبن  میرادـن ، ار  اه  نآ  اب  میقتـسم  ندـیگنج  تردـق  نوچ  میـشاب ، یم  قدـنخ  ندـنک 

دشاب وا  روضح  هجوتم  هک  یمدآ  هب  دنوادخ  .دندید  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یلو  دندید ، یمن  خیرات  ریس  رد  ار  دیحوت 
نآ رد  بآ  مینک و  یم  رفح  قدـنخ  مینک  گنج  اه  نآ  اب  میناوت  یمن  نوچ  هک  تسا  نیا  شرهاظ  .دـهد  یم  ییاـه  تریـصب  نینچ 
یم درپ  یم  هقرج  کی  دروخ و  یم  گنـس  هب  گنلک  یتقو  هک  تسا  نآ  شنطاب  یلو  میوش ، اه  نآ  يور  شیپ  عنام  ات  میزادـنا  یم 
لد رد  ام  رگا  .درک  طوقـس  مه  برغم  ماش و  دالب  دنیامرف : یم  ترـضح  رگید  هقرج ي  کی  اب  هرابود  درک ، طوقـس  نمی  دنیامرف :

مینیبن ار  نایتوغاط  طوقس  میتسه ، دیحوت  تیمکاح  ددص  رد  هک  ییاه  تیلاعف 

178 ص :

ِینآَر اَّمَلَف  یِّنِم  ٌبیِرَق  َوُه  ِهَّللا َو  ُلوُسَر  َّیَلَع  َفَطَعَف  ِقَْدنَْخلا  َنِم  ٍهَیِحاَن  ِیف  ُْتبَرَض  َلاَق : ُْهنَع  ِهَّللا  َیِـضَر  ُّیِـسِراَْفلا  ُناَْملَـس  ُهاَوَر  اَم  - 1
يَرْخُأ ًَهبْرَض  َبَرَـض  َُّمث  ٌهَقَْرب  ِلَْوعِْملا  َتْحَت  ْتَعَمَلَف  ًَهبْرَـض  ِِهب  َبَرَـضَف  يِدَی  ْنِم  َلَْوعِْملا  َذَخَأَف  َلََزن  َّیَلَع  ِناَکَْملا  َهَّدِش  يَأَر  ُبِرْـضَأ َو 

ُْتیَأَر يِذَّلا  اَذَـه  اَم  یِّمُأ  َْتنَأ َو  ِیبَأـِب  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  ُْتلُقَف  يَرْخُأ  ٌهَقَْرب  ْتَعَمَلَف  َهَِثلاَّثلا  ِِهب  َبَرَـض  َُّمث  يَرْخُأ  ٌهَقَْرب  ِلَْوعِْملا  َتْحَت  ْتَعَمَلَف 
َّیَلَع اَِهب  َحَـتَف  َهَّللا  َّنِإَف  ُهَِثلاَّثلا  اَّمَأ  َبِْرغَْملا َو  َماَّشلا َو  َّیَلَع  اَِهب  َحَـتَف  َهَّللا  َّنِإَف  ُهَِیناَّثلا  اَّمَأ  َنَمَْیلا َو  اَِهب  َّیَلَع  َحَـتَف  َهَّللا  َّنِإَـف  َیلوُأـْلا  اَّمَأ  َلاَـقَف 

ص90) يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  ) .َقِرْشَْملا
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، هدش اپ  هب  دیحوت  تیمکاح  يارب  هک  ییاه  هنحـص  رد  خیرات  لوط  مامت  رد  ار  قح  هدرتسگ ي  روضح  رگا  .میـسانش  یمن  ار  دیحوت 
هللا حور  ترضح  هک  روط  نامه  مینیب ، یم  ار  رفک  لالحمضا  قح و  روضح  طقف  مینیب ، یمن  لیئارسا  اپورا و  اکیرمآ و  رگید  مینیبب ،

.دنیب یم  يرجه  مهدراهچ  نرق  رد  ار  اه  تردقربا  طوقس  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ

هک نآ  ياج  هب  تسا و  هنحص  رد  قح  هراومه  دمهف  یم  هک  تسا  نآ  یگدنز  عون  کی  تسین ، ملاع  نیا  رد  رتشیب  یگدنز  عون  ود 
هک تسا  نآ  مه  یگدـنز  عون  کی  .تسا  یگدـنب  نآ  هک  دوش  یم  قح  رد  یناف  دراپـس و  یم  قح  هب  ار  دوخ  دـنک ، تیبثت  ار  دوخ 
وا هب  قح  یگدنب  يارب  هک  ار  یتصرف  هجیتنرد  دنیب و  یمن  ییاج  همه  ار  قح  اذل  درب و  یم  رس  هب  لماک  ینادان  رد  رما  نیا  هب  تبـسن 

ار قح  دروآ و  هنحـص  هب  ار  قح  هک  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  لـثم  دوب  اـنب  تصرف  نیا  رد  .دـنک  یم  عیاـض  دـنهد  یم 
راگدرورپ گنج  هب  ًالمع  دـننک و  تیبثت  ار  دوخ  دـنیآ  یمرب  ددـصرد  یلو  دـننک  لمع  دومن  یناف  قح  رد  ار  شدوخ  درک و  تیبثت 

رد سکره   (1) ؛» ُهتْمَصَق اَمُْهنِم  ْیَش ٍء  ِیف  ِینَعَزاَن  ْنَمَف  : » دیامرف یم  یـسدق  ثیدح  رد  دنوادخ  هچنانچ  .دنوش  یم  دوبان  دنور و  یم 
: دنا هتفگ  ام  هب  .منکش  یم  ار  وا  تشپ  دزیخرب  نم  اب  تباقر  هب  تمظع  ییایربک و 

يوج

زیر يوج  ردنا  هزوک  يدید 

بآ

زیرگ دشاب  یک  يوج  زا  ار 

179 ص :
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بآ

دوش وج  بآ  رد  نوچ  هزوک 

وحم

(1) دوش وج  وا  ددرگ و  يو  رد 

تمایق مایق  ات  قح  نوچ  دـینیب و  یم  یمالـسا  بالقنا  راذـگ  ناینب  هیلع ،» یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  لامج  رد  ار  قح  زورما  امش 
دوبان دتـسیا و  یم  نآ  لباقم  رد  هاگآدوخان  دـنیبن ، ار  بالقنا  ياقب  تنـس  سک  ره  .تسا  یقاب  بالقنا  نیا  لصا  مّلـسم  تسا  یقاب 

یـضعب .دننک  تیبثت  ار  قح  ناشدوخ  ناج  رد  اه  نآ  ات  دنک  یم  مهارف  ار  اه  ناسنا  ِندش  يدـیحوت  ياه  تصرف  دـنوادخ  .دوش  یم 
، دنیارـس یم  ار  ناش  گرم  هصق ي  عقاو  رد  اه  نیا  دـننک ، یم  تیبثت  ار  ناشدوخ  لوپ  دـناب و  هلیبق و  یتصرف  نینچ  رد  هنافـسأتم  اه 

تسد دوخ  يارب  دنتـسناوت  هک  یتنار  اب  بالقنا ، رد  ندش  یناف  ياج  هب  دندمآ ، هنحـص  هب  بالقنا  نارای  بلاق  رد  زور  کی  مه  رگا 
دنهد یمن  هزاجا  ناشدوخ  لایخ  هب  دـنا و  هداتـسیا  بالقنا  يدـیحوت  حور  لباقم  ـالاح  دـندز و  بیج  هب  یتورث  لوپ و  دـننک ، اـپ  و 

بالقنا نیا  رگا  .تسا  زرحم  بالقنا  نیا  ندوب  يدـیحوت  .دور  یم  ولج  بالقنا  دـنوش و  یم  هدـنیآ  یب  اه  نیا  دورب ، ولج  بـالقنا 
هنمیه ي هک  تسا ، بان  دیحوت  يادص  ادص  نیا  مّلـسم  دنکب ، دناوت ، یمن  یطلغ  چیه  اکیرمآ  هک  نیا  نآ  دشاب و  هتـشاد  ادص  کی 
، اکیرمآ بیقر  ناونع  هب  يوروش  روشک  هچنآ  اب  دـنک  یم  قرف  نیا  تسا ، هدرک  تمه  نآ  یفن  رد  دریگ و  یمن  يزیچ  هب  ار  كرش 

یطلغ چیه  اکیرمآ   » يادـص .تسا  راتفرگ  نآ  رد  اکیرمآ  هک  دوب  یکرـش  نامه  رد  يوروش  ِدوخ  .داد  یم  ماجنا  اکیرمآ  لباقم  رد 
هن رگم  .تسا  اجک  ام  ياج  مایپ  نیا  رد  مینیبب  دیاب  ام  دنک و  عفر  ار  ادخ  ناگدـنب و  نیب  باجح  تسا  ددـصرد  دـنکب ،» دـناوت  یمن 

همه قح  زج  هک  تسا  نیا 

180 ص :
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، دنک یهلا  ار  دوخ  ناج  دناوتب  ناسنا  رگا  سپ  دور ؟ یم  باجح  رد  ام  يارب  قح  اهرازبا ، هب  ام  ِدـیما  هزادـنا ي  هب  دـنا و  هراک  چـیه 
ماـما نخــس  .دــنام  یم  ناـما  رد  یلالحمــضا  هنوـگره  زا  قـح ، ياـقب  رتـسب  رد  مـه  وا  تـسا ، یتـسه  هراـک ي  هـمه  قـح ، نوـچ 

نیا ِرـشب  يارب  یهار  هک  دراد  نآ  زا  تیاـکح  دـنکب » دـناوت  یمن  یطلغ  چـیه  اـکیرمآ   » تفگ هک  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوـضر  » ینیمخ
، دنهد همادا  ار  دوخ  يدیحوت  یگدنز  دوشگ  ناشهار  ولج  یهلا  ِدرم  نآ  هک  يرون  کمک  هب  دنناوت  یم  مدرم  دش و  هدوشگ  نارود 

نآ تشونرـس  اکیرمآ  هک  دنریگ  یم  رارق  یهاگودرا  رد  یناهج ، تالداعم  رد  هتـساوخان  دنوش و  یم  نارود  كرـش  راتفرگ  هنرگو 
ِّقح نخـس  ییادز  شنت  مسا  هب  تسا - یقح  نخـس  هک  درک -  یـشارت  نمـشد  دیابن  هک  نیا  هناهب ي  هب  اه  نیا  دـنز ، یم  مقر  ار  اه 

.دنریگ یم  سپ  یناهج  رفک  لباقم  رد  ار  دوخ 

یقاب دوخ  يدیحوت  رون  رب  هک  هزادنا  نامه  هب  دـش و  دـهاوخ  ور  هبور  نارود  ناکرـشم  اب  مّلـسم  يدـیحوت ، بالقنا  تضهن و  کی 
بـالقنا کـی  یمالـسا ، بـالقنا  نوچ  قح و  ینعی  دـیحوت ، ءاـقب ، ینعی  دـیحوت  اریز  دوـش ، یم  قـفوم  دوـخ  ناـبیقر  یفن  رد  دـنامب 

یگدنب و نیرمت  بالقنا ، نیا  قیرط  زا  ای  درک ، ناوت  یم  يریگ  عضوم  عون  ود  نآ ، هب  تبـسن  اذل  تساقب و  شتاذ  تسا ، يدـیحوت 
زج يزیچ  ره   (1) ؛» ُهُهْجَو ِّالا  ِکلاه  ٍءیَـش  ُّلُک  : » دومرف هک  مینیـشنب ، اشامت  هب  ار  رفک  ياه  هرهچ  همه ي  يدوباـن  مینک و  هشیپ  اـنف 

هدرتسگ یمالـسا  بـالقنا  هک  تسا  يرتـسب  زا  ندرب  هرهب  ِعون  نیرت  یلاـع  يریگ ؛ عضوم  عون  نیا  .تسا  هدـش  دوباـن  دـنوادخ  هجو 
مه يریگ  عضوم  عون  کی  .تسا 

181 ص :
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هلباقم نینچ  يدـیحوت  ياه  تکرح  ریاس  لثم  بالقنا  نیا  .مینک  تیبثت  ار  دوخ  لام  مان و  بالقنا ، لباقم  رد  میهاوخب  هک  تسا  نآ 
ناونع تحت  مالـسلا  هیلع  نیدحوملا  یلوم  ترـضح  و  تسا ، یتقیقح  نینچ  هاوگ  یخیرات  هبرجت ي  دـناشک و  یم  يدوبان  هب  ار  يا 

.دنتسه یتّنس  نینچ  رکذتم  هنعارف  هقلامع و  دنیاجک 

توسک رد  هک  الاح  دـندرک  یم  رکف  دـندوب و  لئاق  تنکُم  تردـق و  دوخ  يارب  هک  ییاـه  نآ  هنوگچ  داد  ناـشن  یمالـسا  بـالقنا 
هب هک  دندید  ار  اج  نیا  ات  دندش ، چوپ  چیه و  بالقنا  يدیحوت  رون  اب  لباقت  رد  دنتسیاب ، بالقنا  لباقم  دنناوت  یم  دنتـسه  تیناحور 

.دندیدن ار  قح  هبناج ي  همه  تیمکاح  تردق  یلو  دنتسه  اه  نآ  نابیتشپ  يا  هدع  رهاظ 

قمحا نانمشد  نادان و  ِنارادفرط 

نآ اب  ار  دوخ  تبسن  میا و  هتخانش  ار  نآ  یقیقح  هاگیاج  مینک ، هاگن  بالقنا  نیا  هب  بالقنا ، يدیحوت  شقن  يدیحوت و  دید  زا  رگا 
ءزج هن  اذـل  تسا و  یهلا  هناـنیب و  عـقاو  يرادـفرط  کـی  بـالقنا ، زا  اـم  يرادـفرط  هک  تسا  هاـگن  نیا  رد  .مینک  یم  نییعت  تسرد 
یم ینعم  نامیارب  زین  بالقنا  نافلاخم  يرادنید  اتـسار  نیمه  رد  و  قمحا ، نانمـشد  ءزج  هن  و  دوب ، میهاوخ  بالقنا  نادان  نارادفرط 

.دنمورحم ریخا  نارود  رد  دیحوت  رون  ندید  زا  يرادنید  نیع  رد  هنوگچ  هک  دوش 

ناوضر » ینیمخ ماما  ترضح  فاشکنا  رگا  درب ؟ یم  اجک  هب  ار  نارود  تیرشب  یمالسا  بالقنا  يدیحوت  حور  دیـسرپب  دیاب  دوخ  زا 
اب هطبار  رد  ار  هیلع » یلاعت  هللا 
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هللا یلـص  يدمحم  بان  دـیحوت  ِروهظ  هزات  بالقنا ، نیا  قیرط  زا  دیـشاب  هجوتم  دـیاب  دـیریذپب  متـس  خاک  زا  هرگنک  هدراهچ  طوقس 
نامه نادنزرف  و  تسا ، هتشادن  يدیحوت  روهظ  ریدغ ، زا  هدشادج  ِنامکاح  باجح  رد  مالسا  لاح  ات  .تسا  هدش  عورـش  هلآ  هیلع و 

زا ار  نآ  هنیزه ي  دـننک و  دوبان  ار  نانبل  هللا  بزح  هک  دـنراذگ  یم  رارق  لیئارـسا  اب  یمالـسا ، ياـهروشک  ناـمکاح  ناونع  هب  رکفت 
هنمیه یبوخ  هب  دمآ  رد  شیامن  هب  هللا  بزح  رد  نآ  وترپ  هک  یمالـسا  بالقنا  دیحوت  یلو  .دـنهد  یم  ناملـسم  ياه  تلم  تفن  لوپ 

یم هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » هللا حور  ترـضح  هک  تسا  هدـعاق  نیمه  هب  هجوت  اب  و  دوب ، یکرابم  عورـش  نیا  و  دومن ، یفن  ار  كرش 
(1) .دننک هبلغ  نیربکتسم  رب  نیفعضتسم  هک  تسا  هتساوخ  دنوادخ  دیوگ :

ار ام  دنهاوخب  یمالسا  ماظن  رد  اه  تلود  زا  یـضعب  مه  ردقره  اذل  و  دنا ، هدش  بالقنا  نیا  يدیحوت  حور  شقن  هجوتم  ناشیا  نوچ 
.درب یم  ولج  ار  دوخ  دنک و  یم  یفن  ار  اه  شالت  همه  بالقنا  يدیحوت  رون  زاب  دننک ، کیدزن  ناربکتسم  هب 

تینم هک  يا  هزادـنا  هب  دـیوش ، بالقنا  نیا  دراو  دـیتساوخ  رگا  دـینادب  دـیاب  دیـسانشب ، ار  یمالـسا  بالقنا  يدـیحوت  هاگیاج  یتقو 
یلو .ناشخرد  یتازرابم  قباوس  اب  یسایس  درف  کی  هچ  دیشاب ، دهتجم  هچ  لاح  دنز ، یم  سپ  ار  امش  بالقنا  يدیحوت  حور  دیراد ،

تیدبا هب  دوشن و  ناهنپ  يا  هظحل  ناترظنم  زا  گرم  دینادب و  ندش  يدیحوت  رتشیب  هچ  ره  يارب  تصرف  کی  ار  ییایند  یگدنز  رگا 
دیهاوخ ار  بالقنا  نیا  هاگیاج  دیشاب ، هتشاد  رظن  دوخ 
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امش يارب  دنتسه ، شلابند  همه  هک  یناحور  یکولـسو و  يونعم  ياهوزرآ  زا  يرایـسب  هکلب  ییایند ، ملاس  یگدنز  اهنت  هن  و  دیمهف ،
.دوش یم  عقاو 

َغَبْسَأ َشاَیِّرلا َو  ُمُکَسَْبلَأ  يِذَّلا  ِهَّللا  يَْوقَِتب  ِهَّللا  َداَبِع  ْمُکیِـصُوا  : » دندومرف روکذم  هبطخ ي  ردمالـسلا  هیلع  نیدحوملا  یلوم  ترـضح 
ار امش  یگدنز  روما  مهارف و  ار  امـش  شـشوپ  هک  يراگدرورپ  ياوقت  هب  منک  یم  هیـصوت  ار  امـش  ادخ ! ياه  هدنب  َشاَعَْملا ؛» ُمُْکیَلَع 

تبیـصم یلیخ  دـینک ؟ یم  لابند  ار  روما  نیمه  دـیراد  امـش  ارچ  هتفرگ ، هدـهع  هب  ار  امـش  ییاـیند  روما  دـنوادخ  سپ  دومن ، هداـمآ 
ار اه  نآ  ادـخ  تسا و  نآ  مزاول  نکـسم  اذـغ و  سابل و  و  تسا ، ایند  نیا  رد  ام  ِندوب  ِسنج  تقوم ، ِندوب  هک  نیا  اب  تسا ، یگرزب 

.دنتسین یندش  تیبثت  هک  نیا  اب  دنک ، تیبثت  دوخ  يارب  ار  اه  نیمه  دنک  یم  یعس  رشب  زاب  تسا ، هتفرگ  هدهع  هب  هدرک و  مهارف 

: دنیامرف یم  ینیمز  یگدنز  ياقب  مدع  ياتسار  رد 

َعَم ِْسنِْإلا  ِّنِْجلا َو  ُْکُلم  َُهل  َرِّخُـس  يِذَّلا  َدُواَد  َْنب  َناَْمیَلُـس  َِکلَذ  َناََـکل  اًـلِیبَس  ِتْوَْملا  ِْعفَدـِل  ْوَأ  ًامَّلُـس  ِءاَـقَْبلا  َیلِإ  ُدِـجَی  ًادَـحَأ  َّنَأ  ْوَلَف  »
نب نامیلــس  ترــضح  يارب  نــیا  درک ، عــفد  ار  گرم  هــک  دــش  یم  تــشاد و  ناــکما  ینیمز  یگدــنز  رد  ندوــب  رگا  ِهَّوــُبُّنلا ؛»

هارمه سنا  ّنج و  نتشادرایتخا  رد  لیبق  زا  تشاذگ -  ترضح  نآ  رایتخا  رد  دنوادخ  هک  یتاناکما  همه  نآ  اب  مالـسلاامهیلع » » دواد
.دش یم  عقاو  گرزب - تلزنم  توبن و  اب 

ملظ اب  هارمه  هک  مالسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  ندوب  یلو  دوب  هارمه  ملظ  اب  وا  ندوب  نوچ  دوب ، یقطنم  ریغ  ندوب  کی  مادص  ندوب 
دناسر اهتنا  هب  هک  تشاد  یتصرف  و  دروخ ، هک  تشاد  یصاخ  قزر  ترضح  نآ  همه  نیا  اب  یلو  دوبن ،
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راـیتخا رد  دوشب ، تیبـثت  هک  نیا  يارب  دوب  یهار  دوب و  یندـش  تیبـثت  رگا  تسین ، یندـش  تیبـثت  زیچ  نیمز  رد  ندوـب  سپ  .تفر  و 
، دش یقاب  ناوت  یم  ادخ  ياقب  هب  دوخ  يانف  اب  تسادخ ، ِنآ  زا  ندوب  مینادب  دیاب  سپ  .دنتشاذگ  یم  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح 

ياقب هب  ندوب  یقاب  دوخ ، یفن  يداو  رد  و  دـبای ، یم  تاجن  یهاوخ  دوخ  هزوک ي  زا  دوشب  لصو  اـیرد  هب  هک  يا  هزادـنا  هب  سکره 
تامحز دنکـش و  یم  دـندز ، نیمز  ار  هزوک  نآ  نوچ  دـش ، یهاوخدوخ  هزوک ي  ناسنا  دوجو  ماـمت  رگا  .دـنک  یم  نیرمت  ار  یهلا 

.دنام یم  شیارب  تمایق  باذع  طقف  دوش و  یم  لحمضم  ناسنا 

ایند نیا  رد  دوخ  تیبثت  ندوب و  يارب  دیـسانش  یمن  ار  دیحوت  نوچ  اه  مدآ  يا  دنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نیدحوملا  یلوم  ترـضح 
ار ییایند  یگدـنز  ندوب  یتقوم  تشاد ، رایتخا  رد  هک  یتاـناکما  همه  نآ  اـب  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  .دـیا  هدومن  زاـب  ییاـج 
رد سکره  هک  ینانچ ، نآ  یطیارـش  جوا  رد  .دش  لوغـشم  ادـخ  يارب  یگدـنب  نیرمت  هب  دودـحم  ِتصرف  نآ  رد  هجیتن  رد  تخانش ،

یتدم نآ  و  دروخ ، دروخ  یم  دیاب  هچنآ  اذل  تشذـگ و  وا  درذـگب ، دوخ  يارب  طیارـش  نآ  تیبثت  زا  تسناوت  یمن  دوب  طیارـش  نآ 
يراک درک ، هدافتسا  نآ  زا  تخانش و  ار  دوخ  یلاعت  طیارش  هک  دوب  نآ  وا  رنه  .تفر  یتحار  هب  درک و  مامت  درک ، یم  مامت  دیاب  هک 

.مینایامنب ار  یمالسا  ندمت  ینعم  درکیور  نیا  اب  میهد و  ماجنا  یمالسا  بالقنا  قیرط  زا  میناوت  یم  ام  هک 

َّنِإ َنوُرَخآ َو  ٌمْوَق  اَهَثِرَو  ًهَلَّطَعُم َو  ُنِکاَسَْملا  ًهَِیلاَخ َو  ُْهنِم  ُراَیِّدلا  ِتَحَبْصَأ  ِتْوَْملا َو  ِلاَِبِنب  ِءاَنَْفلا  ُّیِِـسق  : » دنیامرف یم  همادا  رد  ترـضح 
يوس هب  داهن و  گرم  هّلچ ي  رد  ار  ریت  دنوادخ  ًهَْربَِعل ؛» ِهَِفلاَّسلا  ِنوُرُْقلا  ِیف  ْمَُکل 
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لاح .دندرب  ثرا  هب  ار  اه  نآ  رگید  یمدرم  و  دـندش ، یلاخ  نامیلـس  زا  همه  رـصق ، اه و  نکـسم  هناخ و  رهـش و  درک و  اهر  نامیلس 
.تسا تربع  امش  يارب  نآ ، ياهتنا  ناگتشذگ و  یگدنز  هب  رظن 

همه نم  تفگن  تفر ، بوخ  هک  دوب  نآ  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  رنه  تفر ، یم  مالسلا  هیلع  نامیلـس  دیاب  هک  تسا  نیمه  رارق 
هراـک چـیه  تقوم  یگدـنز  نیا  رد  وا  دوب  هجوتم  منک ، یم  يزیر  هماـنرب  مدوخ  یگدـنز  يارب  متـساوخ  روط  ره  مدوـخ  ما و  هراـک 

يوزاـب تسد و  نم  دـندومرف : .درک و  دازآ  ار  رهـشمرخ  ادـخ  دـندومرف : هیلع » یلاـعت  هللا  ناوـضر  » ینیمخ هللا  حور  ترـضح  .تسا 
.مدوبن يا  هراـک  رهـشمرخ  يزوریپ  رد  نم  ینعی  نیا  دـیحوت ، ینعی  نیا  .مسوب  یم  تسا  هکئـالم  هسوـب ي  ياـج  هک  ار  ناگدـنمزر 
ناماما هریـس ي  هجوتم  امـش  یتقو  نیمه  يارب  دیآ ، یم  هنحـص  رد  قح  دیراذگن ، شیامن  هب  ار  دوخ  دیـشابن و  يا  هراک  امـش  یتقو 

ِْنب ِِّیلَع  ُرْکِذ  : » دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  نیا  و  دـیوش ، یم  لقتنم  ادـخ  هب  دـیوش  یم  مالـسلا  مهیلع  موصعم 
رد دوش و  یم  هدوـشگ  راـگدرورپ  هب  رظن  هار  مالـسلا  هیلع  یلع  هریـس ي  هب  رظن  اـب  هک  تسا  ینعم  ناـمه  هب   (1) ؛» هَداَبِع ٍِبلاَط  ِیبَأ 

ُِمتْخَی اَِنب  ْمَُکلَّوَأ َو  ُهَّللا  يَدَه  اَِنب  ْمُِکب  ُداَُری  َْنیَأ  َنُوبَهْذَـت َو  َْنیَأ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ   » .دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  تسا  اتـسار  نیمه 
ُهَِبقاْعلا َّلَج َو  َّزَع َو  ُهَّللا  ُلوُقَی  ِهَِبقاَْعلا  ُلْهَأ  اَّنَِأل  ٌکـُْلم  اَـنِْکُلم  َدـَْعب  َْسَیل  اًـلَّجَُؤم َو  ًاـْکُلم  اََـنل  َّنِإَـف  ٌلَّجَعُم  ٌکـُْلم  ْمَُکل  ْنُکَی  ْنِإَـف  ْمُکَرِخآ 

مادک هب  ار  امش  دیور و  یم  اجک  مدرم ! يا   (2) ؛» نیِقَّتُْمِلل
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تلود امـش  رگا  دناسر ، یم  ماجنا  هب  ار  امـش  ِرخآ  ام  تسد  هب  دومن و  تیادـه  ام  تسد  هب  ار  امـش  ِلوا  دـنوادخ  دـنرب ؟ یم  تهج 
دنک طقاس  ار  ام  تیمکاـح  دـیایب و  هک  يرگید  تیمکاـح  اـم ، تیمکاـح  زا  دـعب  .تسا  اـم  نآ  زا  رادـیاپ  تلود  دـیراد ، رذـگدوز 

.تسا نیقتم  نآ  زا  راک  تبقاع  دومرف : دنوادخ  میتسه و  تبقاع  لها  ام  اریز  دوب ، دهاوخن 

« هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  یخیرات  هاگیاج 

هولج زا  یکی  .دوب  دهاوخ  هدنیآ  یب  دوش و  یم  كاله  درک  اهر  ار  دیحوت  یسک  رگا  هک  تسا  دیحوت  ِندوب  راد  هدنیآ  ياتـسار  رد 
هب یمالـسا  بالقنا  هنیآ ي  رد  هک  تسا  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  تنـس  هریـس و  رـضاح  رـصع  رد  دـیحوت  لـالز  ياـه 
اَذَه ُلِمْحَی  : » دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  میراد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تیاور  رد  .تسا  هدش  هدراذگ  شیامن 

(1) ؛» دیِدَْحلا َثَبَخ  ُریِْکلا  یِْفنَی  اَمَک  َنِیلِهاَْجلا  َلاَِحْتنا  َنِیلاَْغلا َو  َفیِرْحَت  َنِیلِْطبُْملا َو  َلیِوْأَت  ُْهنَع  َنوُْفنَی  ٌلوُدُع  ٍنْرَق  ِّلُک  ِیف  َنیِّدلا 

ياهاعدا و  یطارفا ، ياه  فیرحت  و  لطاب ، لها  لیوأت  هنوگره  نآ  زا  دنیامن و  یم  لمح  ار  نید  نیا  هک  دنتسه  یلودع  ینرق  ره  رد 
.دنک یم  كاپ  ار  نهآ  یکرچ  يدیلپ و  نارگنهآ  هروک ي  هک  روط  نآ  .دننادرگ  یم  رود  ار  نیلهاج 

ياتسار رد  ار  دیحوت  گناب  هک  تسا  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح  رصع  نیا  لودع  هک  تسا  نآ  رب  هاوگ  زیچ  همه 
لطاب لها  لیوأت  زا  ار  یمالسا  هعماج ي  ات  دومن ، دنلب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  دیحوت  هب  مالسا  تما  تشگرب 
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نیا زا  ییادـج  اذـل  و  دـنادرگرب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم  بان  مالـسا  هب  دـناهرب و  هنالهاج  ياـهاعدا  نویطارفا و  فیرحت  و 
.هنالهاج ياهاعدا  ای  نویطارفا و  فیرحت  ای  لطاب و  لها  لیوأت  رد  نداتفاورف  تسا و  نارود  دیحوت  زا  ییادج  بالقنا ،

هنحـص رد  نامدوخ  يدیحوت  یگدنز  زا  جراخ  هک  نیا  یکی  تشاد ، ناوت  یم  یگدنز  عون  ود  ایند  نیا  رد  دیدومرف  تافتلا  هچنانچ 
یم وا  تاکرح  زا  هک  یقـشاع  لـثم  دـشاب ، قح  شیاـمن  ناـمراتفگ  تانکـس و  تاـکرح و  مینیبن و  ار  دوخ  هک  نیا  رگید  و  میـشاب ،

شیامن هک  یگدـنز  زا  عون  نیا  فیـصوت  رد  يولوم  دـنک ، یم  یگدـنز  شرادـلد  هب  هجوت  ساسا  رب  تساـجک و  شلد  هک  دـیمهف 
: دیامرف یم  تسا ، ادخ  یگدنب 

فطل

نطو یب  ناج  هاشنهاش 

نوچ

؟ نت ّلُک  ردنا  تسدرک  رثا 

داهن شوخ  لقع  فطل 

بسن شوخ 

نوچ

بدا رد  درآ  رد  ار  نت  همه 

قشع

نوکس یب  رارق  یب  گنِش 

نوچ

؟ نونج رد  ار  نت  ّلُک  درآ  رد 

، مینایامنب ار  ادـخ  ات  هداد  رارق  ناسنا  رایتخا  رد  دـنوادخ  هک  دـناد  یم  ییاه  تلهم  ار  اه  تصرف  هک  تسا  يروط  یگدـنز  عون  نیا 
ار ادخ  دنیبب  ارم  سکره   (1) ؛» ّقَْحلا يأَر  ْدَقَف  ِیناَر  ْنَم  : » هک دومرف  دوخ  هب  تبسنهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  يزیچ  نامه 

: دیوگ یم  مالسلا  هیلع  یلع  فصو  رد  یناماس  ناّمع  .دنا  هدش  ادخ  شیامن  هنیآ ي  ترضح  نوچ  تسا ، هدید 

هب
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لَج ّزَع و  لیمج  لامج  دوب  هدرپ 

یلع

ّلَد ّلَق و  مالکلا  ریخ  هنیآ  دش 
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هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادخ و  نانخـس  اب  میریگب  میمـصت  دوجو  مامت  اب  هک  تسا  هدیقع  نیا  هب  ندیـسر  یگدـنز  نینچ  طرش 
نیمه هب  دنا و  قح  رد  یناف  ناشدوخ  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .مینک  یگدنز  مالـسلا  مهیلع  ناماما 

همئا هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  رظن  اب  هک  یتدـم  زا  دـعب  هطبار  نیمه  رد  و  دـنیادخ ، اب  ناگدـنب  طابترا  ياه  ار ه  تهج 
هب هک  تسا  تروص  نآ  رد  دوش و  یم  نشور  سدقم  تاوذ  نیا  ِندوب  هللا  تجح  ینعم  دـیدرک ، یگدـنز  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 
یم رکـش  مینک ، ادیپ  نامراگدرورپ  يوس  هب  یهار  میتسناوت  یم  هنوگچ  ام  دوب  هدرواین  ایند  رد  ار  اه  نیا  ادخ  رگا  دـییوگ  یم  دوخ 

ما یگدنز  ایادخ ! تسین ، هنحص  رد  وت  ریغ  ایادخ  متخانش ، ار  وت  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  قیرط  زا  هک  يداد  قیفوت  ایادخ  هک  دینک 
رد یهلا  قلطم  تیمکاح  هنیمز ي  هک  تسا  تلاح  نیا  رد  .تقیقح  همه ي  ییوت  هک  مناسرب  نایاپ  هب  هدـیقع  نیمه  اب  مهاوخ  یم  ار 
رد رگا  دمهف  یم  تحار  ناسنا  تقو  نآ  دوش ، یم  رهاظ  ناتیارب  زین  ییادخ  یب  ِیچوپ  دش و  دـهاوخ  مهارف  امـش  تابـسانم  همه ي 

؟ دنکب دناوت  یمن  یطلغ  چیه  اکیرمآ  ارچ  .تسا  هدز  دوخ  یگدـنز  همه  رب  ار  يدوبان  رهم  دورب  نارود  هنعارف ي  هقلامع و  هاگودرا 
هک تسا  قلطم  یتسه  اب  طابترا  هب  تشگزاب  یمالسا  بالقنا  و  درادن ، تسا  ملاع  هراک ي  همه  هک  قلطم  یتسه  اب  یطابترا  وا  نوچ 
رب یتسه  تقیقح  زا  يرهُم  هیقف ، یلو  قیرط  زا  هک  ییاج  نآ  زا  هکلب  دـش ، دـهاوخن  يدوبان  هب  دـیدهت  زگره  اکیرمآ  طسوت  اهنت  هن 

.دش دهاوخ  زین  دوخ  نارای  ندناشک  ءاقب  هب  لماع  دراد ، یناشیپ 
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تشاد دوخ  اب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » هللا حور  ترضح  هک  يرس 

هب دنادازآ و  هتینردم  نارود  تایمهَو  زا  دـنراد ، یعقاو  یتسه  هب  تبـسن  هک  یـصاخ  درکیور  تهج  هب  یمالـسا  بالقنا  نارادـفرط 
یم ادـخ  زا  دـنریذپ ، یم  شقن  وا  لوسر  ادـخ و  زا  مدرم ، نادرگرـس  ياه  لـیم  تارظن و  نارود و  تاـملظ  زا  يریذـپ  شقن  ياـج 

.دنهد یم  ناشن  وا  هب  ار  ناش  یگدنب  و  دنریگ ، یم  ادخ  زا  ار  یگدنز  ندوب  هنوگچ  دنهد ، یم  مه  ادخ  هب  دنریگ و 

ناوت یم  یتحار  هب  و  دوش ، یم  رهاظ  تسین  لصتم  دـنوادخ  هب  هک  یناـیرج  ره  ندوب  هیاـپ  یب  داـتفا  قلطم  یتسه  هب  اـه  هاـگن  یتقو 
یتقو .تشاد  رایتخا  رد  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ هللا  حور  ترـضح  هک  تسا  يّرِـس  ناـمه  نیا  .تسا  ینتفر  هاـش  هک  دـیمهف 

كرـش شتآ  دتفا و  یم  ورف  یهاشنهاش  ياهرـصق  هرگنک ي  دننیب  یم  هاش ، دیواج  دنتفگ  یم  زورید  ات  هک  ییاه  نآ  دـمآ ، دـیحوت 
قح وگب   (1) ؛» اًقوُهَز َناَک  َلِـطاَْبلا  َّنِإ  ُلِـطاَْبلا  َقَهَزَو  ُّقَْحلا  ءاَـج  ْلـُقَو  : » هک تسا  ملاـع  ریغتیـال  تنـس  نیا  نوچ  .دوش  یم  شوماـخ 

مدـع يدوبان و  لطاب  تاذ  هک  اریز  تسا ، ینتفر  هراومه  لطاب  و  دـنایامن ، یم  ار  دوخ  زا  يا  هرهچ  زور  ره  تسا و  یندـمآ  هراومه 
روهظ ینعم  هب  كرـش ، رهاظم  نتفر  .تسا  ینتفر  مادص  دـننیب  یم  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  انبم  نامه  اب  .تسا 
ینتفر هک  دوب  هدرکن  تیبثت  دوخ  يارب  يدوخ  وا  اریز  تسا ، ینتفرن  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  اما  تسا ، دـیحوت  تیراـهق 

مکح رد  يانف  هب  زین  ار  ناهج  مدرم  دش و  یم  رهاظ  وا  تانکس  تاکرح و  زا  هک  دوب  راگدرورپ  تنس  روهظ  دشاب ،
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نیا رد  یتحار  هب  ندشدیهـش  دـینیب  یم  هک  تسا  اذـل  داد ، رارق  ییانف  نینچ  رتسب  ار  یمالـسا  بالقنا  و  درک ، یم  توعد  راگدرورپ 
.دنک یم  ادیپ  ینعم  بالقنا 

اریز .تسا  هدش  دوخ  نارود  كرش  راچد  هتسنادان  ای  هتـسناد  دیامیپن  هر  دنایامن  یم  یمالـسا  بالقنا  هک  يدیحوت  يوس  هب  سکره 
رصع نیا  رد  ار  دیحوت  روهظ  هنیمز ي  ام  هک  تسا  نآ  هدمع  .تسا  هدنامن  يدیحوت  یگدنز  يارب  يرگید  هار  چیه  رضاح  لاح  رد 
ِرشب هب  دوخ  لکـش  نیرت  یلاع  رد  ار  يدیحوت  یگدنز  ام  يادهـش  .مینک  تکرح  حیحـص  یگدنز  فرط  هب  تعرـس  هب  ات  میـسانشب 

ترـضح اذـل  میا و  هتـشادرب  یگدـنز  زا  مشچ  هک  میرادرب  اه  نآ  زا  مشچ  دـیابن  زگره  نیاربانب  دـندنایامن ، نارود  تاملظ  راـتفرگ 
رامع و دنیاجک  ِْنیَتَداَهَّشلا ؛» وُذ  َْنیَأ  ِناَهِّیَّتلا َو  ُْنبا  َْنیَأ  ٌراَّمَع َو  َْنیَأ  : » دنیامرف یم  هبطخ 182  رخآ  رد  مالسلا  هیلع  نیدحوملا  یلوم 

بلق اه و  مشچ  قیرط  نآ  زا  ترـضح  ات  هچ ، ینعی  يدیحوت  هار  دنداد  ناشن  هک  یگرزب  ياه  ناسنا  نآ  نیتداهـشلاوذ ، ناهیت و  نبا 
یگدـنز هک  دـندوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ینارای  ناگرزب  نیا  .دـیامیپب  دـیاب  یناسنا  ره  هک  دـننک  یهار  هجوتم  ار  اه 

رد ات  دندمآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لابند  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  ساسا  نامه  رب  دنتخانش و  ار  هنامز  يدیحوت 
هب هک  دنتخانش  ار  دیحوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رانک  رد  ردب  گنج  رد  .دنتسیاب  نارود  كرش  لباقم  رد  نیفـص  ههبج ي 
اب دـندرک و  هک  دـندرک  نآ  دـیحوت  ههبج  یناـبیتشپ  نییبت و  اـب  نیفـص  گـنج  رد  و  تسا ، ادـخ  مکح  تیمکاـح  دوخ و  یفن  ینعم 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  رانک  ردب  گنج  رد  هک  نآ  اب  مه  يا  هدع  هنافـسأتم  یلو  .دنداد  همادا  دوخ  ریـس  هب  انف ، جوا  رد  دوخ  تداهش 

دندوب هلآ  هیلع و 
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نینمؤملاریما لباقم  رد  نیفـص  لمج و  گنج  رد  دندرک و  مگ  ار  دیحوت  همادا ي  هار  اذل  ندش ، يدیحوت  رتشیب  هچره  يارب  هن  یلو 
.دنداتسیا مالسلا  هیلع 

ماـما بـالقنا  هـب  دـنناوتب  دارفا  اـت  دوـش ، هتخانــش  هناـمز  دـیحوت  طـخ  دــیاب  یمالــسا  بـالقنا  هـب  يراداـفو  هـمادا ي  ياتــسار  رد 
یگدـنز و هب  هاگن  اب  نیا  .دـنوشن و  نارود  هنعارف ي  هقلاـمع و  هاـگودرا  راـتفرگ  دـننک و  ادـیپ  هار  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ

.تسا تخانش  لیلحت و  لباق  یبوخ  هب  خیرات  ناکرشم  گرم 

رـشب يارب  نیمز  يور  رد  یگدنز  هک  الاح  دنیامرف  یم  اه  ناسنا  ندروآ  لقع  ِرـس  هب  يارب  مالـسلا  هیلع  نیدـحوملا  یلوم  ترـضح 
رد هداعلا ، قوف  ییاناوت  اب  هک  يا  هقلامع  مینک ، یم  یگدـنز  راو  هقلاـمع  مینکن ، یگدـنز  راو  نامیلـس  رگا  سپ  تسین  هدـش  تیبثت 

.دننامب نیمز  رد  هک  دندوب  هدرک  لیدبت  نآ  هب  ار  یگدنز  همه ي  دـندرک و  فرـص  يژرنا  همه  نیا  دوخ  تیبثت  تهج  خـیرات  لوط 
، دننک تیبثت  دنتساوخ  یمن  ار  نیمز  رد  ندنام  ادهش ؛ .دیسرب  دیاب ، هچنآ  هب  قح ، رد  يانف  اب  هقلامع ، سکع  رب  دیناوت  یم  امـش  یلو 

اذل دنروایب و  یگدنز  هنحص ي  رد  ار  ادخ  دنتـساوخ  نوچ  دنوش ، يدیحوت  دنراد ، ینیمز  یگدنز  رد  هک  یتصرف  رد  دنتـساوخ  یم 
ُباَحْصَأ َْنیَأ  : » دنیامرف یم  ترضح  دندوب ، گرم  رکذتم  مالسلا  مهیلع  ناربمایپ  نوچ  دنتشک  ار  ناربمایپ  مه  يا  هدع  دنتفر ، بوخ 

تیبثت رد  رت  تحار  دوخ  معز  هب  ات  دـندناسر  لـتق  هب  ار  ناربماـیپ  هک  ّسر  موق  باحـصا  دـنیاجک  َنیِِّیبَّنلا » اُولَتَق  َنیِذَّلا  ِّسَّرلا  ِِنئاَدَـم 
.دنشوکب دوخ 
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یشیدنا گرم  یمالسا و  بالقنا 

همه نیا  نوـچ  دـیآ  یم  ناشدـب  گرم  زا  اـهروتاتکید  .تسا  گرم  اـهروتاتکید  تـالاح  نیرتدـب  زا  یکی  دـیئامرفب  تقد  هچناـنچ 
، گرم زا  اه  نآ  رفنت  وریپ  .دـنک  یم  بآ  رب  شقن  ار  اه  نآ  ياه  هشقن  مامت  دوخ  شیامن  اب  گرم  الاح  دـننامب و  ات  دـندرک  تیانج 
، دنا نیبدب  یـسدقم  زیچ  ره  هب  اذل  دنناریمب و  ار  گرم  دوخ  معز  هب  ات  دـننک  یم  یفن  دـنک  گرم  رکذـتم  ار  اه  نآ  هک  ینایرج  ره 

نآ لالج  هوکـش و  دنا  هدمآ  ناربمایپ  دننک  یم  رکف  تسا ، ینیمز  یگدنز  رد  اه  نآ  تیبثت  عنام  تاسدقم  دـننک  یم  ساسحا  نوچ 
نآ فرح  دنیاه ، نآ  تابث  مدع  رکذتم  ناربمایپ  تسا و  ینتفر  لالج  هوکـش و  نآ  هک  نیا  زا  لفاغ  دننک  بحاصت  دوخ  يارب  ار  اه 

: هک تسا  نیا  ناربمایپ  هب  اه 

یطوط

ام میدوب  رکش  لقن و 

غرم

امش (1) زا  میتشگ  شیدنا  گرم 

ترـضح یـسابع  لّکوتم  هک  تسه  خـیرات  رد  .دروخ  مه  رب  اهروتاتکید  شیع  همه ي  دـندروآ  یم  ناربمایپ  هک  یـشیدنا  گرم  اب 
هیلع ترـضح  هک  دشونب  بارـش  هک  داد  روتـسد  ترـضح  هب  درک ، راضحا  دـندوب  اه  هصاقر  هک  يا  هسلج  رد  ار  مالـسلا  هیلع  داوج 

رد دندرک  عورـش  ترـضح  درک ، رارـصا  زاب  نک ، فاعم  ارم  دندومرف  دنناوخب ، رعـش  داد  روتـسد  سپـس  دندرک ، ابا  تخـس  مالـسلا 
داد روتـسد  اه  هصاقر  هب  تخیر ، مه  هب  هفیلخ  شیع  طاسب  دیوگ  یم  بهذلا  جورم  رد  يدوعـسم  هک  ندناوخ  رعـش  گرم  اب  هطبار 

(2) .هیرگ هب  درک  عورش  دنوش و  جراخ 

هب دنک و  یم  رادقم  یب  ناسنا  لباقم  رد  ار  یمهَو  لالج  هوکش و  نینچ  نیا  گرم ؛
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هنرگو تسین ، يزیرگ  گرم  زا  ار  اه  نآ  همه  نیا  اب  یلو  دننازیرگ  گرم  نارِّکذم  زا  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  ناراّبج  تهج  نیمه 
دناریم ار  گرم  ناوت  یمن  دـنیامرف  یم  اه  نآ  روضح  مدـع  هب  هجوت  اب  ترـضح  .میدوب  ناینوعرف  هقلاـمع و  روضح  رظاـن  اـم  زورما 

: هک يا  هقلامع  .دنتسناوتن  هنعارف  هقلامع و  هک  روط  نامه 

اُونَّدَـم َرِکاَـسَْعلا َو  اوُرَکْـسَع  ِفُولُأـْلِاب َو  اوـُمَزَه  ِشُویُْجلاـِب َو  اوُراَـس  َنیِذَّلا  َْنیَأ  َنـیِراَّبَْجلا  َنَنُـس  اْوَـیْحَأ  َنِیلَـسْرُْملا َو  َنَنُـس  اوـُئَفْطَأ  «َو 
اب هک  اه  نآ  دـنیاجک  .دـننک  هدـنز  ار  ناراّبج  تریـس  دـننک و  شوماخ  ار  ناربمایپ  ياه  تنـس  ات  دـنتخادنا  هار  اهرکـشل  َِنئاَدَْـملا ؛»

؟ دندرک اپ  هب  اهرهش  دندرک و  سیسأت  اهرکشل  دنداد و  تسکش  ار  نمشد  نارازه  دندرک و  تکرح  نارگ  نایهاپس 

رد تیبثت  نایرج  نوچ  یلو  دنتخیر ، اه  همانرب  دوخ  یگدـنز  تیبثت  يارب  هک  دـینک  هاگن  هیواز  نیا  زا  خـیرات  ناراّبج  همه ي  هب  رگا 
هطقن ي دـنیامرف  یم  رارکت  ترـضح  هک  دـنیاجک »  » هلمج ي .دـش  بآ  رب  شقن  ناشیاه  يژرنا  مامت  تسا ، یهلا  تنـس  فالخ  ایند 
تسُـش و ار  اه  نیا  همه ي  دـنوادخ  راهق  مسا  روضح  هک  تسا  مایپ  نیا  لماح  هلمج  نیا  .دـش  دـهاوخ  یبوخ  ياه  شیاشگ  عورش 
ار اه  ناسنا  نتفر  بوخ  رتسب  ات  تسا  هدمآ  یمالـسا  بالقنا  اما  دنتفر ، دب  اه  نیا  .میتسین  انثتـسا  هدعاق  نیا  زا  مه  امـش  نم و  درب و 
دـننک و دابآ  ار  دوخ  يایند  اه  تنار  عاونا  اب  بالقنا  قیرط  زا  دـنا  ددـص  رد  هک  ییاه  نآ  یلو  دـنک ، مهارف  اـهرامع  نتفر  نوچمه 

زا رتدب  دنا ، هدرک  دوخ  يایند  تیبثت  يارب  يا  هعرزم  ار  ندش - یهلا  يارب  طیارش  نیرت  یلاع  نیا  یمالسا - بالقنا 
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.دور نییاپ  دارفا  نیا  يولگ  زا  شوخ  بآ  دهد  هزاجا  هک  تساه  نیا  زا  رت  يدیحوت  یمالسا  بالقنا  اریز  تفر ، دنهاوخ  همه 

هطورشم بالقنا  اب  یمالسا  بالقنا  توافت 

هب يدـیحوت  هک  دـهد  یم  نآ  زا  ربخ  تسا  ینتفر  هاش  دـنیامرف : یم  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  یتقو  دـش  ضرع 
هک درادن  ار  نیا  ناوت  دیحوت  نیا  ایآ  دنکب ، دـناوت  یمن  یتمواقم  چـیه  نآ  لباقم  رد  یهاشنهاش  لاس  هک 2500  تسا  هدمآ  هنحص 

بالقنا دح  رد  یمالسا  بالقنا  رگا  يرآ  دنک ؟ لحمضم  دنتسیاب ، يدیحوت  داب  دنت  نیا  لباقم  رد  دنهاوخ  یم  هک  ار  یسگم  راهچ 
دهاش رضاح  لاح  رد  امش  هک  یبان  يدیحوت  حور  نوچ  دوب ، یقطنم  يدیما  اهارگ ، یّلم  نایرابرد و  هاش و  ندنام  دیما  دوب  هطورشم 

بالقنا دنتـشادن ، يراگدـنام  شزرا  هک  دـندنام  اـه  یلیخ  هطورـشم  بـالقنا  راـنک  رد  اذـل  .درکن  روهظ  هنحـص  نآ  رد  دـیتسه  نآ 
یمالـسا بالقنا  دروم  رد  یلو  .دـنک  لحمـضم  ار  دوخ  لـباقم  ناـیرج  تاـهج  همه ي  زا  هک  تسین  يدـیحوت  ناـنچ  نآ  هطورـشم 

درب و یم  مه  ار  لیئارسا  اکیرمآ و  ًامتح  درب ، یم  ار  هاش  اهنت  هن  هک  تسا  هدمآ  هنحص  هب  يدیحوت  گرزب  حور  کی  دیشاب  راودیما 
يرادـیاپ شمارآ و  رتسب  هک  ییاـهتنا  ینعی   (1) ؛» نیقتملل هبقاـعلاو  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  تسا  یهلا  هدـعو ي  نآ  زا  يا  هوـلج 

یقتم هنیمز ي  رگید  فرط  زا  تسا ، هدمآ  دیدپ  یقتم  ياه  ناسنا  طسوت  فرط  کی  زا  یمالـسا  بالقنا  .تسا  نیقتم  نآ  زا  تسا ،
نآ هب  اه  ناسنا  ياوقت  ات  دنک  یم  مهارف  ار  اه  ناسنا  ندش 
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.ددرگ مهارف  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  هیقب  ترضح  ینعی  قلطم  یقتم  روهظ  ناکما  هک  دسرب  يّدح 

ُهَِقلاَمَْعلا َو َْنیَأ  : » دنیامرف یم  دنک و  یم  یفن  ار  هنعارف  هقلامع و  هک  دنراد  يدیحوت  هب  رظن  فرط  کی  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
رون دـنوادخ  هنوگچ  هک  دـنراد  یهلا  هدـعو  هب  رظن  هبطخ  همادا ي  رد  رگید  فرط  زا  ِهَنِعاَرَْفلا » ُءاَْـنبَأ  ُهَنِعاَرَْفلا َو  َْنیَأ  ِهَِقلاَـمَْعلا ، ُءاَْـنبَأ 

و دریگ ، یم  رارق  دوخ  جوا  رد  كرش  تاملظ  یفن  دیحوت و  رون  روهظ  ریـس  دناسر و  یم  روهظ  هب  هللا » هیقب   » ترـضح رد  ار  دیحوت 
هچ ره  دنناسر  یم  لامک  هب  ار  نآ  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  هیقب  ترضح  هک  تسا  يدیحوت  نامه  سنج  زا  یمالـسا  بالقنا  نوچ 

ار دوخ  عناوم  سکعرب ، هکلب  درک ، یفن  ار  نآ  دوشب  هک  تسین  روط  نآ  رگید  دـنایامن ، یم  ار  دوـخ  يرتـشیب  دـشر  اـب  دورب  رتوـلج 
رون زا  ار  نآ  دننک و  لیمحت  نآ  رب  ار  دوخ  راکفا  دنراد  شالت  هک  ینارادـفرط  لثم  یعناوم  یتح  .دـنک  یم  یفن  یبوخ  هب  هللادـمحب 

بالقنا رادفرط  ياه  هدز  برغ  و  داتفا ، قافتا  هطورشم  بالقنا  رد  هنافـسأتم  هک  يزیچ  دنهد ، قوس  یگدز  برغ  يوس  هب  يدیحوت 
ناشهار يولج  زا  وا  عفد  اب  ات  دندش ، يرون  هللا  لضف  خیش  تداهش  لماع  دندرک و  نفد  دوخ  هشیدنا ي  تحت  ار  بالقنا  هطورـشم ،

.دش هاشاضردمحم  ناخاضر و  اه  نآ  راک  لصاح  دننک و  یفن  ار  بالقنا  نآ  يدیحوت  ياه  هگر 

رد دش ، یهللا  هیقب  دیحوت  رون  روهظ  عنام  عوضوم ، نیا  شریذپ  دشاب ، هنحـص  رد  هاش  هک  دش  هتفریذپ  ادتبا  زا  هطورـشم  بالقنا  رد 
ادخ مکح  روهظ  تهج  يرتسب  داجیا  هیقف و  تیالو  ققحت  اب  هکلب  درادن  دوجو  یعناوم  نینچ  اهنت  هن  یمالـسا  بالقنا  رد  هک  یلاح 

دیحوت روهظ  يارب  هنیمز  مالسلا ، مهیلع  ماما  لوسر و  و 
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.ندرکدشر تسا و  ندنام  يارب  بالقنا  نیا  منک  یم  ضرع  هک  تسا  نیا  تسا و  هدش  مهارف  یهللاهیقب 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تیمکاح  يوس  هب  يریس  یمالسا  بالقنا 

نآ يدـیحوت  تیـصخش  هجرف و  یلاعت  هللا  لـجع  هللا  هیقب  ترـضح  فیـصوت  میـسرت و  رد  مالـسلا  هیلع  نیدـحوملا  یلوم  ترـضح 
اَِهب َو ِهَفِْرعَْملا  اَْهیَلَع َو  ِلاَْبقِْإلا  َنِم  اَِهبَدَأ  ِعیِمَِجب  اَهَذَخَأ  اَهَتَّنُج َو  ِهَمْکِْحِلل  َسَِبل  ْدَق  : » دنیامرف یم  ثحب  دروم  هبطخ ي  رخآ  رد  ترضح 
هدیشوپ و ار  تمکح  رپس  هجرف ) یلاعت  هللا  لجع  يدهم   ) وا اَْهنَع ؛» ُلَأْسَی  ِیتَّلا  ُُهتَجاَح  اَُهُبلْطَی َو  ِیتَّلا  ُُهتَّلاَض  ِهِسْفَن  َْدنِع  َیِهَف  اََهل  ِغُّرَفَّتلا 
رد .تسا  هدرک  هدامآ  نآ ، يارب  دوخ  نتخاس  غراـف  تمکح و  هب  تفرعم  نداـهن و  شزرا  زا  تسا  تراـبع  هک  شطیارـش  اـب  ار  نآ 

َوُهَف  » دـنک یم  اـضاقت  ادـخ  زا  ار  نآ  هک  تسا  یناـمرآ  تسا و  نآ  لاـبند  هب  هک  تسا  يا  هدـش  مگ  وا  دزن  رد  تـمکح  هـک  یلاـح 
تبرغ اب  وا  ِِهئاَِیْبنَأ » ِِفئاَلَخ  ْنِم  ٌهَفِیلَخ  ِِهتَّجُح  اَیاََقب  ْنِم  ٌهَّیَِقب  ِِهناَرِِجب  َضْرَْألا  َقَْصلَأ  ِِهبَنَذ َو  ِبیِـسَِعب  َبَرَـض  ُماَلْـسِْإلا َو  َبَرَتْغا  اَذِإ  ٌبِرَتْغُم 

يا هدنامیقاب  وا  .دشاب  هدش  لکشم  شیارب  نتسشن  ندشدنلب و  دهن و  یم  نیمز  رب  مُد  هک  هتسخ  رتش  دننام  دور ، یم  تبرغ  رد  مالسا 
.ءایبنا نانیشناج  زا  ینیشناج  تسا ، ادخ  ياه  تّجح  زا 

كرش تاملظ  طیارش  نآ  رد  دوش و  یم  ناهنپ  زین  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ِيدیحوت  رون  مالسا ، تبرغ  رد  دیامرف  یم 
هنالاّعف دناوت  یمن  هک  تسا  يرتش  نوچ  دبای و  یمن  دوخ  يدیحوت  رون  روهظ  يارب  یطیارـش  ترـضح  نآ  دنک و  یم  يراد  نادـیم 

اب لماک  ِدیحوت  روهظ  تنس  ساسارب  هرخألاب  اما  .دنک  لمع 
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يا ههرب  رد  روهظ  طیارـش  مدع  زگره  تسا و  ناربمایپ  نیـشناج  هللا و  هیقب  وا  اریز  درک ، دنهاوخ  روهظ  بسانم  طیارـش  ندمآ  دیدپ 
.تسین روهظ  زا  ترضح  نآ  فارصنا  رب  لیلد  نارود - یناملظ  طیارش  تهج  هب  خیرات -  زا 

، يدیحوت ِرادیاپ  تلود  دش ، مهارف  نآ  بان  يانعم  هب  يدیحوت ، طیارش  تقو  ره  منک  یم  ضرع  هک  تسا  یهاگن  نینچ  هب  هجوت  اب 
طیارـش زا  عون  نآ  دـنک  یم  قیدـصت  دـشاب ، هتـشاد  بسانم  تاـعالطا  یمالـسا  فراـعم  هب  تبـسن  سک  ره  دـنایامن و  یم  ار  دوخ 

هلزان تروص  یمالـسا  بالقنا  عقاو  رد  هدرک و  روهظ  یمالـسا  بالقنا  رد  دشاب ، لماک  ناسنا  دیحوت  هنیمز ي  دناوتب  هک  يدـیحوت 
هاگیاج هک  ییادهـش  لاح  هب  اشوخ  .دـیامن  رهاظ  لماک  تروص  هب  ار  نآ  تسا  رومأـم  ادـخ  هفیلخ ي  هک  تسا  يدـیحوت  ناـمه  ي 

یگتـسیاش ایادـخ  دنتخانـشن ، اپ  زا  رـس  یمالـسا  بالقنا  هاـگودرا  رد  ندـش  دراو  ياتـسار  رد  دنتخانـش و  ار  بـالقنا  نیا  یخیراـت 
.امرفب اطع  زین  ام  هب  ار  بالقنا  نیا  يزابرس 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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نارود تاملظ  رد  دیحوت  ههبج ي  ندوشگ  یمالسا و  بالقنا 

هراشا
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میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب 

میوشن فقوتم  ثداوح  ِرهاظ  رد  هک  دننک  تیبرت  يروط  ار  نایعیش  ام  هک  تسا  نیا  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  شالت  تّمه و  همه ي 
اب تسا ، یـسدق  ینطاب  ياراد  دوش ، یم  عقاو  ای  رداص و  دـنوادخ  فرط  زا  هک  یتکرح  يروتـسد و  ره  هراومه  هک  میـشاب  هجوتم  و 
هب هک  یبالقنا  دوش  نشور  ات  مینک  یم  رظن  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  تیـصخش  یمالـسا و  بـالقنا  هب  رما  نیا  هب  هجوت 

: هک تسا  نیا  هدنب  ضرع  .دیآ  یم  شیپ  يداع  روط  هب  هک  تسا  یخیرات  هثداح ي  کی  زا  رت  قیمع  دش  عقاو  ناشیا  يربهر 

ثداوح ار و  نیمز  بیغ ، ِنامـسآ  هب  هجوت  اب  هک  تسا  ییاه  ناسنا  راـک  ناـمزلارخآ  نارود  تاـملظ  رد  دـیحوت  ههبج ي  ندوشگ  »
« .دننک یم  لیلحت  دنرگن و  یم  ار  نیمز 

عجرم ناشیا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دندرک و  تلحر  هیلع » هللا  همحر  » يدرجورب هللا  تیآ  ترضح  هک  طیارش  نآ  رد  هک  دیناد  یم  ًامتح 
يربهر ألخ  اب  عیشت  َملاع  رهاظ  هب  تفرگ و  ارف  ار  عیشت  ناهج  یمگردرس  عون  کی  هبترم  کی  دندوب ، ناهج  نایعیـش  همه ي  دیلقت 

دننک یم  یگدنز  هورگ  هس  يا  هعماج  ره  رد  ًامومع  اریز  .دندش  نارگن  يا  هدع  لاحشوخ و  يا  هدع  یطیارش  نینچ  رد  .دش  هجاوم 
یلو دشاب  روما  هنحص ي  رد  بهذم  تسا  رتهب  دندقتعم  هک  هورگ  کی 

201 ص :

یبرغ ملاع  زا  تفر  نورب  یمالسا ، www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 214 

http://www.ghaemiyeh.com


هب دنتـسین ، زاس  خیرات  اما  دنـشاب  یم  یبهذم  هک  دنا  یهورگ  رگید ، هورگ  .دننزب  هرگ  بهذم  هب  ار  ناشیگدنز  هک  دنتـسین  روط  نیا 
فیرعت دوخ  يارب  ار  یگدنز  يروط  اریز  دوش ، یم  لاحشوخ  رایـسب  دشاب  یمالـسا  ياه  هزومآ  ساسارب  روما  رتسب  رگا  هک  يروط 
تیمکاح رـس  رب  ار  دوخ  شیاسآ  یگدنز و  دنتـسین  رـضاح  یلو  دننک  یگدـنز  دـنناوت  یم  رتهب  بهذـم  تیمکاح  اب  هک  دـنا  هدرک 

رد یلو  .دنتسین  زاس  خیرات  یلو  دنشاب  یمالـسا  ماظن  يارب  یقداص  نارای  دنناوت  یم  هک  نآ  نیع  رد  دارفا  عون  نیا  .دنراذگب  مالـسا 
هاگیاج نیا  رد  ًامومع  ناملـسم  ناگدنـسیون  نادنمرنه و  رثکا  .دـننک  یم  ینیرفآ  شقن  ینید  ِخـیرات  همادا ي  رد  ینید ، ياضف  کی 

ار خیرات  همه  نیا  اب  یلو  هدوب  لیلق  ناشدادعت  هشیمه  هتبلا  دنزاس و  خـیرات  اه  نیا  هک  دنتـسه  زین  یموس  هورگ  اما  .دـنریگ  یم  رارق 
ناشلامک ریـسم  رد  عماوج  دـنا  هتـشاذگن  دـنا و  هدرب  ولج  یهلا  دـیاقع  ساـسارب  ار  خـیرات  دـنا و  هداد  تهج  هدروآرد و  تکرح  هب 

.دنوش فقوتم 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف ي  يزاس  خیرات  شقن 

هک دش  ور  هب  ور  یطیارش  اب  یمالسا  هعماج ي  هبترم  کی  دندومرف ، تلحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سدقم  دوجو  هک  ینامز  رد 
(1) .دننک نییعت  هفیلخ  هفیقس  لیکشت  اب  يا  هدع  تشادن  ار  نآ  راظتنا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دوب  نآ  یمومع  روصت 
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، دنیوج یمن  هرهب  وا  زا  مدذـم  تسا و  هدـنز  یلع ع  هک  نیا  زا  ناملـس  : دـیوگ یم  ج2،ص183 )  ) فارـشالا باسنا  رد  يرذالب  - 1
زا یبوقعی  ای  .درک  دهاوخن  هاگآ  ناتربمایپ  رارـسا  زا  ار  امـش  سک  چـیه  وا  زا  سپ  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : یم  دروخ و  یم  فسأت 
یم دـنم  هرهب  يوس  ره  زا  اـه  تمعن  همه  زا  دـیداهن  یم  ناـتربمایپ  تیب  لـها  رد  ار  تثارو  تیـالو و  رگا  دـسیون «: یم  رذوبا  لوـق 
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زرابم دارفا  هک  راصنا  صوصخ  هب  مدرم  رثکا  .دور  یم  ولج  دوخ  يداع  لاور  هب  راک  دـنا و  هدرک  مولعم  ریدـغ  رد  ار  هعماج  فیلکت 
رایـشوه ردق  نیا  طیارـش  نآ  رد  دندرک ، یگدنز  دندیگنج و  رافک  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رانک  رد  دندوب و  ینیدـتم  و 

یم هظحالم  هبترم  کی  .دننک  ضوع  دروآ  دوجو  هب  هدش  باسح  قیقد و  يزیر  همانرب  نآ  اب  هفیقس  هک  ار  یتهج  دنناوتب  هک  دندوبن 
تیمکاح ربمایپ  زا  دـعب  تسا  هتخیر  همانرب  هک  ینایرج  يور  هبور  دـنیآ و  یم  هنت  کی  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  دـیئامرف 

تفای ییاهر  یگرزب  رطخ  زا  مالسا  ناهج  دنداد  ماجنا  ناشیا  هک  یمادقا  اب  ًالمع  دنتسیا و  یم  دریگ ، تسد  هب  ار  یمالسا  هعماج ي 
(1) .دراد زاین  يرگیئ  تصرف  هب  نآ  یسررب  نامز  هک 

هیلع يرکـسع  ماما  ترـضح  هک  تسا  هطبار  نیمه  رد  مشاب و  هدروآ  يزاـس  خـیرات  ياتـسار  رد  يدـهاش  هنومن  ناونع  هب  متـساوخ 
هار ات  میتسه -  مدرم  رب  ادخ  ياه  تّجح  ناماما ) ) ام  (2) ؛» اْنیَلَع ٌهَّجُح  ُهَمِطاف  اُنتَّدَج  ِهِْقلَخ َو  یلَع  ِهللا  ُجَجُح  ُنَْحن  : » دنیامرف یم  مالسلا 

.تسا ام  رب  ادخ  تّجح  همطاف ، ام  هّدَج ي  و  میهد - ناشن  ههاریب  زا  ار 

اهیلع ارهز  همطاف  ترضح  رگا  دوش  یم  نشور  دیئامرفب  یسررب  تسرد  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  يزاس  خیرات  عوضوم  یتقو 
هتسکشن لوا ، هفیلخ ي  لباقم  رد  دوخ  يریگ  عضوم  اب  دش  تسرد  مالسا  ردص  رد  هک  ار  یتسب  نب  نآ  مالسلا 
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ار راک  دنتـسناوت  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هن  دندرک  یم  ادیپ  ار  دوخ  بتکم  يراذگناینب  ناکما  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هن  دندوب ،
تهج نیمه  هب  .دننک  ءادا  یبوخ  هب  دنناوت  یم  خـیرات  هدـنیآ ي  رد  ار  دوخ  شقن  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هن  دـنهد و  همادا 

يامنهار هوسا و   (1)« ٌهَنَـسَح ٌهَوُْسا  یل  ِهللا  ِلوُسَر  ِهَْنبِا  ِیف  َو  : » دنیامرف یم  دوخ  مایق  يادتبا  رد  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  یناهج  تموکح  همان ي  ماظن  دهد  یم  ناشن  نخس  نیا  .تسا و  ادخ  لوسر  رتخد  تضهن ، نیا  رد  نم 

.تسا مالسلا  اهیلع  همطاف  هریس ي  رب  ینتبم 

امش زورما  دریگب و  لکش  تسناوت  تماما  نایرج  ههبج  نآ  لد  رد  هک  دندوشگ  زاب  ار  يا  ههبج  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح 
تسا تهج  نیمه  هب  .تسا  رابکتسا  ناهج  تالداعم  ندادرییغت  لاح  رد  هک  دیبای  یم  ار  هعیش  ینکش ، طخ  نآ  همادا ي  ياتـسار  رد 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترـضح  هک  يرتسب  رد  اریز  دنا ، لئاق  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  يارب  یـصاخ  هاگیاج  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک 
.دنهد ماجنا  ار  دوخ  مهم  ياه  راک  دنتسناوت  مالسلا  مهیلع  همئا  هیقب ي  دندرک  داجیا 

یمالسا بالقنا  يزاس  خیرات  شقن 

اتسار نیمه  رد  دراد و  هتشاد و  رصاعم  خیرات  رد  یمالسا  بالقنا  هک  تسا  یشقن  نیرت  مهم  یمالسا  بالقنا  يزاس  خیرات  عوضوم 
یمالـسا بالقنا  هک  دنراد  دیکأت  یلاعت » هللا  هظفح  » يربهر مظعم  ماقم  هلمج  زا  دـنیوگ ، یم  نخـس  بالقنا  زا  هک  یناگرزب  همه ي 

هک دراد  یصاخ  یخیرات  هاگیاج  کی  یمالسا  بالقنا  نوچ  .دینک  هاگن  دراد ، هک  یخیرات  هاگیاج  رد  نآ و  ّتیلک  رد  ار 
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اه هثداح  نتم  زا  دنـسانشب  تسرد  نازیزع  ار  هاـگیاج  نیا  رگا  تسا ، هاـگیاج  نآ  تخانـش  ورگ  رد  نآ  یلـصا  تیـصخش  تخاـنش 
.دوب دنهاوخ  رتولج 

تـشادن مه  هقباس  دندوب و  ناهج  نایعیـش  عجرم  يدرجورب  هللا  تیآ  هک  نیا  نیع  رد  هک  دوب  هدمآ  دوجو  هب  یطیارـش  دـش ؛ ضرع 
ناونع هب  ار  ناشتردق  هک  تسا  بجاو  ناشیارب  دندوب  دقتعم  مه  ناشیا  دوخ  هزات  دشاب ، هتـشاد  دـلقم  تعـسو  نیا  هب  عجرم  کی  هک 

یم شراک  يادتبا  رد  هاش  اضردمحم  هک  يدرجورب  هللا  تیآ  ِتبیه  هوکش و  نآ  اب  همه و  نیا  اب  یلو  دننک ، ظفح  دیلقت  عجرم  کی 
ماـظن دوـمن و  داـجیا  هتینردـم  گـنهرف  هـک  ییاـضف  رد  تـفرگ ، یم  روتــسد  داد و  یم  ار  اـهراک  شرازگ  ناـشیا و  تمدـخ  دـمآ 
مالسا رگید  دمآ و  رد  تیعجرم  تهاقف و  تسد  زا  روشک  ریـسم  هک  درک  رییغت  يروط  طیارـش  دز ، یم  نماد  نآ  هب  مه  یهاشنهاش 

دوب هدروآ  هارمه  هب  دوخ  اب  هتینردم  گنهرف  ار  يدیدج  خیرات  اریز  .دنک  ینیرفآ  شقن  يداصتقا  یگنهرف و  روما  رد  تسناوت  یمن 
درک یمن  ار  باجح  تیاعر  یمناخ  رگا  شیپ  لاس  تسیود  .دوبن  نکمم  یلبق  ياه  شور  اب  طیارش  نآ  رد  مالـسا  ظفح  ناکما  هک 
مناخ نآ  مه  نوچ  دـش ، یم  لح  هلئـسم  یتحار  نیمه  هب  دـنیبن ، مرحمان  ار  تیاهوم  شاب  بظاوم  هک  دـیهدب  رکذـت  وا  هب  دوب  یفاک 

ضوع یخیرات  طیارـش  یتقو  یلو  دش ، یم  عفر  لکـشم  رکذـت  نیا  اب  هک  دوب  يروط  طیارـش  مه  هچ و  ینعی  رکذـت  نیا  دـیمهف  یم 
هک یلقع  اب  ار  نآ  بسانم  راک  هار  داد و  رارق  یـسررب  دروم  دیدج  طیارـش  رد  دیاب  ار  لئاسم  دـیآ  هنحـص  هب  يدـیدج  لقع  دوش و 

رـس و ار  یگدـنز  هتـشذگ  ياه  لاس  هک  یلقع  نآ  اـب  ناوت  یمن  هناـمز  رب  مکاـح  حور  رییغت  اـب  .درب  ولج  تسا  ناـمز  نآ  هب  طوبرم 
میداد و یم  ناماس 
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هللا ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  میدوب و  هدـیمهفن  ار  نیا  رگا  مینک و  يراد  نید  میهد و  همادا  ار  یگدـنز  میدرک ، یم  يراد  نید 
زا هن  دوب و  يربخ  یمالـسا  بالقنا  زا  هن  زورما  هک  میتفرگ  یم  رارق  یخیرات  تسب  نب  رد  نانچنآ  دندوب  هدـشن  رما  نیا  هجوتم  هیلع »
هب .تشاد  هگن  دوب  هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  ار  اه  نهذ  هک  هتینردم  گنهرف  رانک  رد  ار  مالـسا  دوبن  نکمم  زگره  .راذـگریثأت  ِمالـسا 
اب درک و  لح  ار  لئاسم  نآ  دیاب  هنوگچ  تسیچ و  ام  دیدج  لئاسم  میتسه و  اجک  دنامهف  یم  ام  هب  هک  میدرک  یم  عوجر  دیاب  یلقع 

يدایز تاماهبا  اـب  هار  يادـتبا  رد  دـنچ  ره  .دـش  هدوشگ  یلمع  نینچ  يوس  هب  یهار  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  هب  مدرم  عوجر 
.درک ادیپ  دیدج  خیرات  رد  ار  دوخ  هار  تشاذگ و  مدق  نآ  رد  ناملسم  ِتلم  دش و  هدوشگ  هار  هک  دوب  نآ  مهم  یلو  میدوب  ور  هبور 

میئاشگب و ار  دوخ  یخیرات  هار  دیدج  طیارش  رد  دیاب  هک  یتریصب  هب  ندیـسر  یلو  تسین  هدش  یط  رما  يادتبا  رد  یخیرات  ِهار  چیه 
تریـصب اب  دمآ و  شیپ  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  اب  هک  دوب  يرنه  میـشیدنیب ، رتالاب  يدصقم  هب  هتینردم ، گنهرف  ءاروام 

هن مینک ، نییعت  هتینردم  گنهرف  اب  ار  دوخ  فیلکت  دیدج  قفا  رد  دیاب  هک  میئام  دـعب  هب  نیا  زا  دـش و  هدوشگ  ام  یخیرات  قفا  ناشیا 
.دنک نییعت  ار  ام  فیلکت  هتشذگ  لاس  دص  دنچ  نوچمه  هتینردم  گنهرف  هک  نیا 

یخیرات تسب  نب  زا  جورخ 

هدنیآ قفا  دوش و  جراخ  تسب  نب  زا  هتینردم  تاملظ  رد  مالـسا  ناهج  خیرات  لاس 1342  دادرخ  هدزناپ  اب  درک  یمن  رواب  سک  چـیه 
، دوش هدوشگ  نآ  ي 
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زورما هک  نانچمه  دوش ، یمن  هدـید  تسرد  یگنهرف  روما  ِّینأت  اب  ياه  تکرح  هدز ، برغ  ياه  هاگن  هدز ي  باتـش  يایند  رد  اریز 
گنهرف ینعی  بلاغ ، گنهرف  میلـست  ار  دوخ  اذل  دنـسانشب و  ار  یمالـسا  بالقنا  خیرات  هدـنیآ  دـنناوت  یمن  هدز  برغ  نارکفنـشور 
تالضعم تالکشم و  رورم  هب  دش  رهاظ  یمالسا  بالقنا  اب  هک  دیدج  خیرات  رتسب  رد  هک  تریـصب  نیا  هب  ندیـسر  .دننک  یم  یبرغ 

یهاگآدوخ ِمدق  نیلوا  دبای ، یم  ار  دوخ  ياج  يرگید  زا  دعب  یکی  یمالـسا  هعماج  سدـقم  فادـها  دوش و  یم  لح  مالـسا  ناهج 
رد دنناد  یمن  ًاعقاو  ناملسم  ناردام  تسا  برغ  گنهرف  بلاغ ، گنهرف  زونه  هک  رـضاح  لاح  رد  .تفای  تسد  نادب  دیاب  هک  تسا 

.تسین روط  نآ  شرتخد  یلو  تسا  لماک  باجح  ياراد  ردام  دینک  یم  هظحالم  اذـل  دـننک ، راک  هچ  ناشنارتخد  یباجح  یب  لباقم 
هک دنک  دییأت  ار  شرتخد  راک  هک  نیا  ای  دشاب ، هتـشاد  هرجاشم  شرتخد  اب  ًامئاد  هک  نیا  یکی  تسا ، هدـنام  راک  دـنچ  نیب  ردام  نیا 
ایآ .شیم  گرگ و  ندمآرانک  لثم  دیآ ، رانک  شرتخد  یباجح  یب  اب  دوش  یم  روبجم  هک  نیا  ای  دزاس ، یمن  شا  هدـیقع  اب  راک  نیا 

هجوتم مدرم  دوش و  نشور  یباجح  یب  هاگیاج  هک  دروآ  نایم  هب  یبرغ  لقع  خیرات و  لباقم  رد  ار  یخیرات  دـیاب  ای  تسا ، نیمه  هار 
؟ دزادنا یم  نوریب  تسا  ام  يراگدنام  زار  هک  یمالـسا  تیوه  زا  ار  ام  تسین و  ام  خیرات  ام و  لقع  هب  طوبرم  یبرغ  یگدنز  دـنوش 
هک تسا  روط  نامه  دـبَا  ات  یگدـنز  دـنک  یم  رکف  دـهدن  صیخـشت  نآ  رد  ار  اـه  هدـیدپ  هاـگیاج  دسانـشن و  ار  خـیرات  یـسک  رگا 

.دنک یم  نییعت  اه  تلم  يارب  یبرغ  گنهرف 
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دیاب .درادـن  هجیتن  زورما  دـیتفرگ ، یم  هجیتن  دـیتشاد و  شیپ  لاـس  هک 300  فورعم  هـب  رما  عوـن  نآ  رگید  دـینک  یم  ساـسحا  رگا 
دـسانشب ار  یهلا  ماکحا  دناوتب  لقع  نآ  هک  دیآ  نایم  هب  زورما  بسانم  یلقع  ات  دیهد  رییغت  ار  دوخ  خیرات  هک  تسا  نآ  تقو  دینادب 

(1)، دناسانشب و 

.میهد رارق  یبرغ  گنهرف  لیذ  رد  نامزلارخآ - نارود  ِلاّـعف  نید  اـهنت  ناونع  هب  ار -  مالـسا  میوش و  یبرغ  لـقع  میلـست  هک  نیا  هن 
رد .دوش  تسب  نب  راتفرگ  مالـسا  تشاذـگن  درک و  ظفح  ار  مالـسا  نامز ، نآ  بسانم  لقع  شیپ  لاس  دصیـس  هک  روط  ناـمه  يرآ 

.دشاب یبرغ  لقع  دناوت  یمن  لقع  نیا  مّلسم  دنامهف و  دیمهف و  ار  مالسا  ناوتب  هک  تسا  زاین  نامز  نیا  بسانم  یلقع  دیدج ، طیارش 

رد هدمآ  شیپ  عضو  هب  تبـسن  ًاقیمع  هک  ییاه  نآ  يدرجورب ، هللا  تیآ  رمع  رخاوا  اب  تسا  فداصم  هک  دعب  هب  ياه 1335  لاس  رد 
دیدج خیرات  هک  یهار  یلو  درک ، يراک  دیاب  دنک و  یم  دیدهت  ار  مالـسا  ناهج  یگرزب  رطخ  دـندوب  هجوتم  دندیـشیدنا  یم  ناهج 

(2) دنتخانش یمن  دیاشگب  ار  ناهج 

اب نایئادف  رثکا  ًادعب  هک  مالسا  نایئادف  هب  کیدزن  ِناملسم  ناناوج  زا  یضعب 

208 ص :

هب داد  لکـش  ار  هعیـش  ندمت  ناوت  یم  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » نیهلأتملاردص هیلاعتم ي  تمکح  اب  دنیامرف  یم  ناگرزب  هک  نیا  - 1
، دـبات یمنرب  ار  یـسدق  ماـکحا  هک  هتینردـم  لـقع  زا  یمالـسا ، تیوه  ظـفح  اـب  ناوت  یم  ییاردـص  لـقع  اـب  هک  تسا  ینعم  نیمه 

.تشذگ
مالسا زا  يرتشیب  تعرـس  اب  تیمکاح  دریگ و  یم  توق  يولهپ  رابرد  رد  نایدوهی  نایئاهب و  تیلاعف  دعب  هب  ياه 1330  لاس  رد  - 2

بالقنا  » باتک رد  .دـنک  تلاخد  دـیابن  روما  رد  هک  دـناد  یم  لوئـسم  ریغ  ماقم  ار  تیعجرم  هاش  هک  ییاـج  نآ  اـت  دریگ  یم  هلـصاف 
نآ اـب  ًاتحارـص  ناـشیا  دوش و  ارجا  هیلع » هللا  همحر  » يدرجورب هللا  تیآ  ناـمز  رد  دوب  اـنب  هک  یـضارا  تاحالـصا  دروـم  رد  دـیفس »

تاحالـصا هحیال ي  نآ  دوب ، عالطا  یب  ایند  یعامتجا  تایقرت  زا  هک  یلوئـسم  ریغ  ماقم  هلخادـم ي  دـسیون « : یم  دـندرک  تفلاخم 
(. ص 16 دیفس ، بالقنا  باتک  « ) درک رثا  یب  انعم و  یب  یلک  هب  ار  یضرا 
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کی ناونع  هب  دـنتفگ  یم  دـنداد ، لیکـشت  ار  یمالـسا  هفلتؤم  بزح  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوـضر  » ینیمخ ماـما  ترـضح  تضهن  عورش 
یم اه  نآ  ّدر  رد  ییاه  باوج  میدرک و  یم  ادیپ  ار  ناشیاه  باتک  مینک ، تیلاعف  تیحیسم  دض  میدرک  عورش  یبهذم ، مهم  تیلاعف 
ندش حرطم  اب  دنتفگ  یم  .دندرک  یم  غیلبت  مالسا  دض  هب  یمالسا  ياهرهش  رد  یحیـسم  نیغلبم  نوچ  میدومن ، یم  رـشتنم  میتشون و 

اقآ هک  ناشیا  تمدخ  میتفر  میتشادرب و  ار  اه  نآ  ياه  باتک  زا  ینوگ  کی  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  تیعجرم 
مه ار  اه  باتک  زا  اتود  ما ، هدید  ار  اه  نیا  دنتفگ  دندرک و  هاگن  ار  اه  باتک  ماما  دننک ؟ یم  راک  هچ  دنراد  دـینیبب  دـیا  هتـسشن  ارچ 
دعب .دـننک  یم  تکرح  ام  زا  رتولج  یلیخ  ماما  میا و  هدـش  مهوت  راچد  ام  میدـیمهف  .دـندرک  رکذ  ار  ود  نآ  یماـسا  دـیرادن و  اـمش 

اه نیا  دننکن ، لوغـشم  دوخ  هب  ار  امـش  اه  نیا  تسین و  هزرابم  هک  نیا   » تسا رگید  زیچ  هلئـسم  دینک ، عمج  ار  اهراک  نیا  دـندومرف :
هدرکن نید  یب  یلو  دنا ، هدرک  یلاباال  دننک ، یحیسم  ار  يدحوم  چیه  دنا  هتسناوتن  دننک ، یم  راک  تکلمم  نیا  رد  تسا  لاس  هاجنپ 

ًالمع  (1) «. دریگ یم  ار  ناتتقو  اه  نیا  نآ ، لابند  دیورب  امش  تسا ، میژر  داسف  زا  همه  اه  نیا  دراد ، أشنمرـس  کی  تانایرج  نیا  .دنا 
دـش و یمالـسا  بـالقنا  نآ ، هجیتـن  هک  دـنتخادنا  یتـضهن  هب  ار  اـه  نآ  هاـگن  هسلج  نآ  رد  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ماـما ترـضح 

لاکـشا تیحیـسم  مینیـشنب و  مهتم  ياج  رد  ام  هک  نآ  ياج  هب  الاح  هک  تفرگ  رارق  يرتسب  رد  درک و  رییغت  ام  تلم  خیرات  هجیتنرد 
.تسا هدش  سکعرب  هیضق  دنک ،

209 ص :

ص 69. دمحا ، دمحا  تارطاخ  - 1
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گنهرف هک  دنا  تالکشم  عفر  لابند  هب  یلقع  اب  زونه  نامز  نآ  رد  ناملسم  ناناوج  ریاس  مالـسا و  نایئادف  هک  دیـشاب  هتـشاد  تیانع 
داد و باوج  لاس 1324  رد  يورسک  دمحا  رورت  رد  هک  یلقع  .دنک  يراکبارخ  هب  مهتم  یتح  دنزب و  رانک  ار  نآ  دناوت  یم  هتینردم 

.دادن باوج  لاس 1343  رد  روصنم  یلعنسح  رورت  رد  یلو  دنادرگرب ، ناناملسم  هب  ار  دیما  حور 

، قفا نآ  رد  هک  دندروآ  هنحص  هب  ار  يرکفت  لقع و  دندوشگ و  ار  یقفا  صاخ  ِطیارش  نآ  رد  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترضح 
دمآ نوریب  ینادرگ  رس  زا  تلم  هک  دش  ادیپ  یهار  تشگ و  مهارف  هتینردم  گنهرف  ینعی  مالسا  نمـشد  هب  تبـسن  ندرکرکف  ناکما 
رورت هب  مالـسا  نایئادف  لثم  دیاب  ای  یبهذم  ياهورین  راک  دـمآ  یمن  هنحـص  هب  دـیدج  يرکفت  لقع و  نامز ، نآ  رکفت  ءاروام  رگا  و 

تیحیـسم هک  دننک  غیلبت  رهـش  نآ  رهـش و  نیا  رد  دنورب  ای  دنک و  رییغت  هعماج  رب  مکاح  حور  هک  نآ  نودب  دـماجنیب  ملاظ  نامکاح 
(1) .تسا اربم  تالاکشا  نآ  زا  مالسا  دراد و  لاکشا 

رد هعماج  یتشک  ِتیاده  تروص  نآ  رد 

210 ص :

ناونع تحت  هک  دـنداد  هئارا  لاس 1329  رد  یـساسا  نوناق  کی  تروص  هب  یباتک  رد  ار  دوخ  لصفم  هماـنرب ي  مالـسا  نایئادـف  - 1
ًابترم و  دنک ، تموکح  دوش و  هدنز  دیاب  مالسا  هک  دوب  نیا  نآ  روحم  دش و  پاچ  هدرتسگ  تروص  هب  و  مالسا » نایئادف  هیمالعا ي  »

زا یمان  چیه  یلو  دننک  یم  دای  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ترـضح  یلعا  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترـضح  یلعا  زا 
، نایرفعج لوسر  زا  ناریا » یـسایس  یبهذـم - ياه  ناـمزاس  اـه و  ناـیرج   » باـتک هب   ) تسین حرطم  نآ  رد  هیقف  تیـالو  تیعجرم و 

ولج ار  اهراک  رگید  یلقع  اب  هک  تسا  زاین  دندوب  هدش  هجوتم  زین  مالـسا  نایئادف  دسر  یم  رظن  هب  دـییامرف .) هعجارم  هحفص ي 187 
یبوخ هب  دـندرک  داهنـشیپ  عضو  نآ  زا  تفر  نورب  يارب  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوـضر  » ینیمخ ماـما  ترـضح  هک  یحرط  زا  اذـل  دـنربب و 

یم لابند  ار  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  فادها  یمالـسا  هفلتؤم ي  بزح  ناونع  تحت  ًالمع  دـندومن و  لابقتـسا 
.دندرک
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یتح درک ، یم  نییعت  ار  ام  فیلکت  هک  دوب  هتینردم  گنهرف  هراومه  داد و  یم  ریـس  رفک  فرط  هب  ار  هعماج  هک  دوب  یهاشداپ  تسد 
.مینک غیلبت  تیحیسم  دض  رب  میتسناوت  یم  ام  دنداد  یم  هزاجا  ام  هب  اه  نآ  هک  يّدح  رد 

دیدج لقع  روهظ  و  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما 

سپ تسا و  اهراک  نیرت  ساسح  زا  دیاشگب ، ار  دوخ  هدنیآ  قفا  دیاب  روطچ  تسا و  خیرات  ياجک  دـمهفب  دـناوتب  يا  هعماج  هک  نیا 
نینمؤم رگا  مه  رضاح  لاح  رد  ددرگ ، یم  شخب  هجیتن  اهراک  دوش و  یم  عورـش  مدرم  رد  تکرح  روش و  هک  تسا  هار  ندوشگ  زا 
نـشور یتسرد  هب  ار  هلئـسم  قمع  ناوتب  هک  دننک  ادیپ  بسانم  ینامتفگ  فورعم  هب  رما  رد  دنتـسه ، دوجوم  ياه  فارحنا  نارگن  هک 

.دیدرک هدهاشم  هلاس  تشه  عافد  رد  هک  يزیچ  دنریگ ، یم  راک  هب  هجیتن  لوصح  ات  ار  ناشیاه  يژرنا  دصرد  دون  دومن ،

هلباقم یبرغ  لقع  اب  دـیاب  یلقع  هچ  اب  دننکـشب و  يروطچ  دـیاب  ار  ّدـس  نیا  دـنناد  یمن  مدرم  زونه  هتینردـم  گـنهرف  هبلغ  تهج  هب 
هتینردـم گنهرف  یـسدق  دـض  لقع  ياه  فعـض  هجوتم  هعماج  ات  درک  لابند  یـسانش  برغ  ثحاـبم  رد  دـیاب  ار  عوضوم  نیا  .درک 

هب ار  يراک  نینچ  رتسب  یمالـسا  بـالقنا  دریگب و  لکـش  هعماـج  ناور  حور و  رد  نآ  زا  روبع  مزع  نآ ، هب  عوجر  ياـج  هب  اـت  دوشب 
(1) .تسا هدرک  مهارف  یبوخ 
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يژولونکت شنیزگ   » و مّهوت » هتینردم و   » ياه باتک  هب  دیناوت  یم  نآ  یسدق  دض  حور  یگنوگچ  یـسانش و  برغ  عوضوم  رد  - 1
.دییامرف عوجر  فلؤم  نیمه  زا  برغ » ندمت  لزلزت  للع   » و يدیحوت » شنیب  هچیرد ي  زا 
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دنک ادیپ  همادا  عضو  نامه  رگا  دندش  هجوتم  بوخ  دعب  هب  لاس 1330  زا  هک  دندوب  یتیصخش  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما 
ماـما رنه  .ددرگ  یم  رتدـب  مه  دوـب  هچ  نآ  زا  هعماـج  لـئاسم  دوـشن ، زهجم  بساـنم  یلقع  هب  برغ  دـقن  دوـخ و  عاـفد  رد  مالـسا  و 

صخـشم نارود  نآ  رد  ار  تلم  یخیرات  قفا  هک  دوب  یهار  هب  دورو  دوخ ، صاخ  ياه  هصخاـش  اـب  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ
.دنایامن ار  یخیرات  تسب  نب  زا  تفر  نورب  هار  دومن و 

ات دـندرک  شالت  رایـسب  دـندوب و  هتکن  نیا  رکذـتم  هیلع » هللااهمحر  » يدرجورب هللا  تیآ  رمع  رخاوا  رد  هیلع » هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما 
یثنخ ار  اهراک  يا  هدع  هنافسأتم  یلو  دندش  قفوم  مه  يّدح  ات  دننک و  عورـش  ار  تاحالـصا  هک  دننک  دعاقتم  ار  ناشیا  نامز  نامه 

ناش هطبار  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  هیلع ،» هللااهمحر  » يدرجورب هللا  تیآ  رمع  رخآ  لاس  دنچ  رد  اذل  دـندرک و 
تاملظ زا  نآ  قیرط  زا  دوشب  هک  دریگ  لکـش  يا  هیملع  هزوح ي  دـیاب  هک  دـندوب  هدـش  هجوتم  نوچ  دـیئارگ ، يدرـس  هب  ناـشیا  اـب 

زا راک  دـیدج  لوحت  اب  تسا  نکمم  هک  دـندرک  یم  سح  یلو  دـندوب  قفاوم  ار  اج  نیا  اـت  يدرجورب  هللا  تیآ  .دـش  جراـخ  نارود 
هب يرتشیب  تدـش  اب  ام  رگا  دـننک  یم  روصت  يا  هدـع  مه  هزورما  هک  يزیچ  ددرگ ، لرتنک  لباق  ریغ  روما  دوش و  جراـخ  همه  تسد 

.درک عمج  ار  نآ  ناوت  یمن  هک  میوش  یم  ینارحب  راتفرگ  مینک  تشپ  یبرغ  ياهداهن  برغ و 

ماظن دـنیامن و  لرتنک  ار  یهاشنهاش  ماظن  دـنتفرگ  میمـصت  دـندش  دـیلقت  عجرم  هک  نیا  زا  دـعب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما 
فادها نآ  هک  نیا  يارب  دوب  یبوخ  رتسب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترضح  تیعجرم  ماقم  يرآ  .دنشخب  توق  ار  یمالسا 
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نیا .درک  حرط  صاخ  یهار  نیملسم  مالسا و  تاجن  يارب  دیاب  دندوب  هدش  هجوتم  رتدوز  یلیخ  ناشیا  دنچره  دوش ، ماجنا  یبوخ  هب 
.دندوب هدرک  رکف  دیدج  خیرات  ندوشگ  هب  تبسن  ماما  اه  نیا  زا  رتدوز  یلیخ  دوش  نشور  هک  منک  یم  ضرع  لیلد  نیا  هب  ار  تاکن 
طیارـش دـنا و  هدوب  لئاسم  نتم  رد  هک  دـهد  یم  ناشن  هیلع » هللااـهمحر  » یناـشاک هللا  تیآ  اـب  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ماـما هطبار ي 
یناشاک هللا  تیآ  هک  يا  هسلج  رد  مدوخ  نم  دـندومرف : یم  ناـشیاه  تبحـص  زا  یکی  رد  .دنتخانـش  یم  یبوخ  هب  ار  ناـهج  دـیدج 

نیا .مدوب  رـضاح  دنیـشنب ، اقآ  هک  دادن  اج  ناشیا  هب  سک  چیه  ارگ ، یلم  نارکف  نشور  ِمومـسم  تاغیلبت  تهج  هب  یلو  دـندش  دراو 
، تیناحور اب  ناشدروخرب  قدصم و  رتکد  اهارگ و  یلم  ياه  هنتف  جوا  رد  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  هک  دـهد  یم  ناشن 

تارهاظت صاصق  هحیـال ي  دـض  رب  تفرگ و  لاکـشا  صاـصق  هحیـال ي  هب  لاـس 1358  رد  یلم  ههبج ي  یتقو  .دـندوب  هنحـص  رد 
: دندومرف دندرک ،

فلاخم مه  شلوا  زا  .دندوب  فلاخم  تخـس  رـس  مالـسا  ِتیناحور  مالـسا و  اب  هک  یهورگ  کی  مناد ، یم  شیاه  هشیر  نآ  زا  نم  »
ار راک  نیا ]  ] اه نیا  .درک  تبحـص  دننک و  یم  دنراد  فالخ  اه  نیا  هک  دـید  یناشاک  هَّللا  تیآ  موحرم  هک  یتقو  مه  شلوا  .دـندوب 
اه نیا  هک  دوب  نآ  نامز  رد  نیا  دنتشاذگ ! هللا » تیآ   » ار شمـسا  دندز و  نآ  هب  کنیع  سلجم  کیدزن  ار  یگـس  کی  هک ]  ] دندرک

کی هک  مدینـش  ار  ربخ  نیا  هک  مدوب  نارهت  ياملع  زا  یکی  لزنم  رد  زور  نآ  رد  نم  .دوبن  ِملـسُم  مه  وا  .وا  دوجو  هب  دـننک  یم  رخف 
اب تفلاخم  رگید  نیا  هک  مدرک  ضرع  اقآ  نآ  هب  نم  .دـننادرگ  یم  اـه  ناـبایخ  يوت  هللا » تیآ   » مسا هب  دـنا و  هدز  کـنیع  ار  یگس 

ار یلیس  هک  دیشکن  یلوط  .دروخ و  دهاوخ  یلیس  نیا  تسین ؛ صخش 
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مالسا يرورـض  مکح  ار ، صاصق  الاح  هک  دنتـسه  تیعمج  نآ  ياه  هلافت  اه  نیا  .دز  یم  مالـسا  رب  یلیـس  دوب  هدنام  رگا  .دروخ و 
(1)« .دنناوخ یم  یناسنا » ریغ  ، » ار

رد بوخ  ردقچ  دیئامرف  هظحالم  هک  تسا  نآ  هدنب  ضرع  .دوبن  ملـسم  مه  قدصم  دنیامرف  یم  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما 
ار اه  نایرج  حور  دنا ، هدومن  یـسررب  ار  اه  نایرج  همه ي  دنا و  هدرک  رکف  بوخ  اذل  دنا و  هتـشاد  یخیرات  روضح  ناشدوخ  نامز 

تیصو دنور  یم  دنا  نوریب  هنامز  یخیرات  حور  زا  هک  اه  یضعب  .تسین  ناملـسم  قدصم  دنیوگ  یم  ساسا  نامه  رب  دنـسانش و  یم 
و ار ، وا  تیدرف  هن  ینیبب  ار  فرط  يریگ  تهج  دیاب  هک  نیا  زا  لفاغ  تسا ، ناملـسم  وا  دننک  تباث  ات  دنروآ  یم  ار  قدـصم  همان ي 

بجوم اه  نایرج  دارفا و  هب  نتخادـنارظن  عون  نیا  ندرک ، تواضق  اـهدرکیور  ساـسارب  تخادـنا و  رظن  دارفا  یلک  ياـهدرکیور  هب 
اَفَّصلا َو َْنَیب  َهَّللا  َدَبَع  ًادـْبَع  َّنَأ  َْول  َو  : » دـنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ساسا  نیمه  رب  دوش و  یم  هداعلا  قوف  تریـصب 

رگا  (2) ؛» ِراَّنلا ِیف  ِْهیَرِْخنَم  یَلَع  ُهَّللا  ُهَّبَکَأ  اَنَتَّبَحَم  ْكِرُْدی  َْمل  َُّمث  ِیلاَْبلا  ِّنَّشلاَک  َریِـصَی  یَّتَح  ٍماَع  َْفلَأ  َُّمث  ٍماَع  َْفلَأ  َُّمث  ٍماَع  َْفلَأ  ِهَوْرَْملا 
ار تیبلا  لها  ام  تبحم  اما  دوش ، یلاخ  یکـشَم  نوچمه  هک  يروط  دنک  شتـسرپ  لاس  رازه  هس  هورم  افـص و  نیب  ار  ادـخ  يا  هدـنب 
هب ار  اه  هاگن  تیاور  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح  .دزادنا  یم  شتآ  رد  تروص  زا  ار  وا  دنوادخ  دیامنن ، كرد 

هک نیا  يارب  .يدرف  تادابع  هب  هن  دنزادنا و  یم  دارفا  یلک  يریگ  تهج 
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يدرف بادآ  رد  تسا  نکمم  هنرگو  تسا ، وس  تمـس و  مادـک  هب  وا  یخیراـت  قـفا  مینیبـب  دـیاب  هن  اـی  تسا  ناملـسم  یـسک  میمهفب 
.دشاب رایع  مامت  رالوکس  کی  يداصتقا  یسایس و  ماظن  رد  یلو  دشاب  ناملسم 

« تمکح  » و تلیضف »  » هاگیاج

همانرب ساسارب  تیمکاح  دـیاب  هک  دـندرک  یم  هاگن  يا  هیواز  زا  ار  هنامز  تاملظ  قفا  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح 
هللا ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  هب  مه  يا  هدع  .ترتع  نآرق و  همانرب ي  ینعی  تسا ، نآ  رکذـتم  نیلقث  ثیدـح  هک  دـنک  لمع  يا 
رظن رد  .تسوا  تسا ، هعیش  نامـسآ  نیا  ریز  هک  یهاش  اهنت  دنتفگ  یم  هدش ، ریگرد  هاش  اب  ارچ  هک  دنتفرگ  یم  لاکـشا  هیلع » یلاعت 

هجوتم دارفا  مارآ  مارآ  ات  دنک  ارادم  دیاب  ردقچ  دنزب ؟ ار  دوخ  فرح  درذگب و  يزاساضف  نیا  زا  دیاب  هنوگچ  ماما  ترضح  دیریگب 
یم راک  هچ  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما هک  دـمهفب  ادـتبا  رد  دـناوت  یمن  یهاگ  مدآ  هک  تساـج  نیا  .دـنوشب  هناـمز  یناـملظ  حور 
هلمج زاب  هدنب  .دننک  یهارمه  ناشیا  اب  دنناوتب  دوش و  نشور  دارفا  يارب  لئاسم  یکی  یکی  ات  دننک  ارادم  دیاب  ردقنآ  دننکب ، دنهاوخ 

: دیئامرف تیانع  منک ، یم  رارکت  ار  یلبق 

ار و نیمز  بیغ ، ِنامـسآ  هب  ِهاگن  هاگیاج  زا  هک  تسا  ییاـه  ناـسنا  راـک  ناـمزلارخآ  نارود  تاـملظ  رد  دـیحوت  ههبج ي  ندوشگ  »
« .دننک یم  لیلحت  دنرگن و  یم  ار  نیمز  ثداوح 

بیغ ملاع  اب  طابترا  قیرط  زا  دیاب  ار  ود  نیا  دراد و  تمکح »  » و تلیـضف »  » هب زاین  نامزلارخآ  تاملظ  رد  دـیحوت  ههبج ي  ندوشگ 
هب دشاب ، تمکح »  » و تلیضف »  » اب هارمه  هک  یتیریدم  تروص  نآ  رد  دروآ و  تسد  هب 
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نینچ رتسب  رد  ات  تسا  تمکح »  » و تلیـضف »  » وا هدـشمگ ي  دـنادب  هک  دراد  زاین  رـشب  زورما  دـهد و  یم  باوج  رـشب  داـعبا  همه ي 
.دسرب رمث  هب  شیاه  شالت  یلئاضف 

« تمکح  » و تلیضف »  » تفص ود  یبوخ  هب  هدومزآراک  یهیقف  ناونع  هب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  تیـصخش  رد 
.دـنهد رییغت  مالـسا  عفن  هب  ار  هنامز  حور  دنتـسناوت  دـندومرف و  یم  تیریدـم  ار  یمالـسا  بالقنا  ساسا  نامه  رب  دوب و  كرد  لـباق 

يروشک رب  شیاه  هحلـسا  ینابیتشپ  هب  يا  هلیبق  هک  اه  هحلـسا  تیریدـم  یکی  تسا ، حرطم  یفلتخم  ياـه  تیریدـم  اـیند  رد  هزورما 
ای نپاژ و  يدوعـس و  روشک  رد  هک  یثوروـم  تیریدـم  لـثم  دـنک ، یم  هرادا  ار  نآ  یثوروـم  تروـص  هب  سپـس  دوـش و  یم  بلاـغ 

شزرا هیقب ي  تسا و  يداصتقا  دمآرد  اه  یبایزرا  روحم  هک  تسا  يداصتقا  تیریدم  اه ، تیریدم  رگید  زا  .تسا  حرطم  ناتسلگنا 
هبترم نیرت  نییاپ  هب  یناسنا  لئاضف  دـش و  یـشالتم  هداوناـخ  ماـظن  رگا  تیریدـم  عون  نیا  رد  لاـح  .دوش  یم  ینعم  نآ  لـیذ  رد  اـه 

هک تسا  کـینکت  تیریدـم  اـه ، تیریدـم  رگید  زا  .تسا  اـه  شزرا  روحم  رتشیب  ِدـمآرد  نوچ  تسین ، نارگن  یـسک  درک ، طوقس 
شزرا ساسا  نیمه  رب  برغ  هزورما  هک  يزیچ  تسا ، کینکت  نیرخآ  ندوباراد  یتیریدـم  نینچ  رد  هعماج  تفرـشیپ  لامک و  روحم 

هک هزادـنا  ناـمه  هب  سکره  دـنک و  یم  ینعم  رترب  کـینکت  نتـشاد  رد  ار  یگدـنز  تسا و  هدرک  لـیمحت  ناـهج  رب  ار  دوـخ  ياـه 
یگدـنز يارب  هلیـسو  کی  رگید  کینکت  ییاـضف  نینچ  رد  هک  يروط  هب  .تسا  رت  قفوم  یگدـنز  رد  تسا ، رترب  کـینکت  بحاـص 

ییاج هب  یتیریدم  نینچ  راک  تسا و  تیریدم  عون  کی  گنهرف و  کی  هکلب  تسین ،
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هدرک ور  هبور  اه  نارحب  عاونا  اب  ار  رشب  هک  يروط  هب  دیئامرف ، یم  هظحالم  هدز  برغ  ياهروشک  برغ و  رد  امش  زورما  هک  هدیـسر 
.تسا

هب دیاب  دوخ  ظفح  يارب  یتیریدم  نینچ  ًامتح  هک  تسا  حرطم  تمکح »  » و تلیـضف »  » تیریدـم هدـشرکذ ، ياه  تیریدـم  لباقم  رد 
هک یتیریدـم  .دریگب  همانرب  قلطم  میکح  زا  اـه  اـسنا ن  تابـسانم  طـباور و  میظنت  يارب  دـیاب  دـشاب و  هتـشاد  طـبر  تیونعم  نامـسآ 

شفرح مه  مسینابلاط  .دوش  یم  نابلاط  هورگ  نآ  هجیتن ي  دشاب ، هتـشادن  تلیـضف »  » و تمکح »  » یلو دشاب  هتـشاد  یبهذـم  شیارگ 
.تسا مورحم  تمکح  تلیضف و  زا  شیارگ ، نیا  رانک  رد  اما  مینک  مکاح  هعماج  تابسانم  رد  ار  ادخ  مکح  دیاب  ام  هک  تسا  نیمه 

« تلیضف ، » مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  گنهرف  يانبم  رب  رگن  هبناج  همه  یهیقف  ناونع  هب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح 
.دندروآ هنحص  هب  ار  تمکح »  » و

میمصت هنامز  حور  تخانش  اب  هک  دوب  هداعلا  قوف  تیریدم  کی  تهج  نآ  زا  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترضح  تیریدم 
« ینید يرالاس  مدرم   » مان ناوت  یم  هک  دنهد  رارق  يرتسب  رد  نابهگن ، ياروش  حرط  اب  ار  يرالاس  مدرم  و  یـسارکومد »  » .دـنریگ یم 

نوصم نادرگرـس ، لایما  تیمکاح  زا  تسا  ترابع  هک  یبرغ ، یـسارکومد  تاـفآ  زا  اـت  تخادـنا  يرتسب  رد  ار  راـک  داـهن و  نآ  رب 
رد نیا  دروآ و  یم  هنحـص  هب  ار  مدرم  ياـه  لـیم  تیمکاـح  مدرم ، ءارآ  تیمکاـح  مسا  هب  دوخ ، رتسب  رد  یـسارکومد  اریز  .دـنامب 
یم هطبار  نیا  رد  دـنوادخ  .دریگ و  یم  رارق  داسف  تکاله و  ریـسم  رد  دـنک  لمع  شلایما  ساسارب  يا  هعماـج  رگا  هک  تسا  یلاـح 

ِّقَْحِلل ْمُهُرَثْکَأَو  ِّقَْحلِاب  مُهءاَج  َْلب  : »... دیامرف
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، دـمآ اه  نآ  فرط  هب  قح  هب  ادـخ  ربمایپ  هک  نیا  اب   (1)« َّنِهِیف نَمَو  ُضْرَْألاَو  ُتاَواَمَّسلا  ِتَدَـسََفل  ْمُهءاَوْهَأ  ُّقَْحلا  َعَبَّتا  َِولَو  َنوُهِراَـک ،
هچنآره نیمز و  اه و  نامسآ  دوب  هدرک  يوریپ  اه  نآ  ياه  لیم  زا  دنوادخ  رگا  و  دنتـشاد ، تهارک  قح  شریذپ  هب  تبـسن  ناشرثکا 

ار يرالاس  مدرم  یـسارکومد و  نابهگن ، ياروش  حرط  اب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  .تشگ  یم  دساف  دوب  اه  نآ  نیب  رد 
تهج هجیتن  رد  تسا و  نآ  رکذتم  نید  هک  يزیچ  نامه  دوش ، اه  ترطف  زا  يوریپ  هب  لیدبت  اه  لیم  زا  يوریپ  ات  دننک  یم  ینامـسآ 

.دوش یم  لیدبت  وا  يْولِع  تهج  هب  ناسنا  یْلفِس 

يونعم تیریدم  تاکرب 

یم دشر  ار  اه  نآ  یلاعتم  داعبا  هکلب  دـنک  یمن  نوریب  هنحـص  زا  ار  اه  ناسنا  هک  تساجنیا  تمکح »  » و تلیـضف »  » تیمکاح شزرا 
نآ زا  دـشاب ، مکاح  اه  نآ  رب  اه  ناسنا  قلاخ  همانرب  رگا  .دنـشاب  دوخ  يونعم  لاـمک  هبنج  بلاـط  یعیبط  روط  هب  ناـشدوخ  اـت  دـهد 
رد سکره  دنک و  یم  دـشر  ناسنا  داعبا  مامت  هک  دـیآ  یم  دوجو  هب  يا  هعماج  دسانـش ، یم  ار  ناسنا  داعبا  مامت  دـنوادخ  هک  ییاج 

تـسا اه  طیرفت  اه و  طارفا  عاونا  دش  مکاح  هعماج  رب  اه  ناسنا  ِیئزج  لقع  رگا  اما  .دریگ  یم  رارق  دشاب ، دیاب  هک  یلاعت  زا  عون  نآ 
رد دـمهف ، یمن  ار  زیچ  نارازه  دـمهفب  ار  اهزیچ  زا  یـضعب  رگا  هدـنب  لاثما  هدـنب و  لقع  اریز  .دریگ  یم  ار  هعماج  درف و  نابیرگ  هک 

ناونع هب  ناسنا  هقطان ي  سفن  هنوگچ  دینک  یم  هظحالم  هک  نیا  شا  هنومن  .دنک  یم  قرف  هلئسم  يونعم ، تیریدم  رد  هک  یلاح 
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نیمه هب  تسا ، مکاح  امـش  نت »  » رب تسا و  امـش  ِبیغ  هبنج ي  امـش  هقطان ي  سفن  .تسا  مکاـح  ناـسنا  ِنت »  » رب يونعم  يدوجوم 
اب نوچ  دـنز ، یمن  نامبلق  رگید  میدُرم  یتقو  .دـنک  یم  لرتنک  داـجیا و  ار  ناـتبلق  نابرـض  دیـشاب  هجوتم  هک  نیا  نودـب  نـالا  تهج 
اه تشگنا  كون  هب  دیاب  نوخ  هزادنا  هچ  هک  نیا  ندب و  ءاضعا  رد  نوخ  تکرح  رد  .دوش  یم  فرـصنم  ندب  زا  هقطان  سفن  ندُرم ،

کی اب  هقطان  سفن  ار  شنیرت  یساسا  ات  نیرتزیر  زا  امـش  ِندب  ِزاین  ِداعبا  ِمامت  هصالخ  دراد ، نوخ  هب  زاین  هزادنا  هچ  هدعم  ای  دسرب و 
نیا دوش ، یم  تیریدم  تسا  امـش  يونعم  هبنج ي  هک  يا  هقطان  سفن  قیرط  زا  ندب  نوچ  .دنک  یم  تیریدـم  دراد  قیقد  لرتنک  عون 

تسا نیمه  تسا  یفاک  هعماج  روما  هرادا ي  يارب  ناسانشراک  رظن  رـشب و  لقع  مینک  رکف  رگا  اما  .دروآ  یمن  نارحب  تیریدم ، عون 
.تسا داضت  رد  رگیدکی  اب  همه  نیا  ناسانـشراک  حالطـصا  هب  نیا  تارظن  هنوگچ  دـینک  یم  هظحالم  دـینیب و  یم  ایند  رد  زورما  هک 

زا رگا  .دنیـشنب  دـیاب  یحَو  هک  تسا  هتـسشن  ییاـج  رد  رـشب  یئزج  لـقع  هک  تسا  نیا  رد  لاکـشا  تـسین ، ناسانـشراک  هـب  لاکـشا 
.دینیب یم  هک  تسا  نیمه  دش ، لامِعا  هعماج  رب  تمکح »  » و تلیضف »  » زا نوریب  اه  تیریدم  هجیتن  رد  میدش و  جراخ  یهلا  تیریدم 

شمـسا دنهد ، یم  رظن  رگیدمه  دـض  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هک  دریگ  یم  رارق  ناسانـشراک  ِیئزج  لقع  تسد  رد  هعماج  تشونرس 
.دنهد رظن  ساسا  نآ  رب  دنسانشب و  ملاع  رد  ار  ناسنا  هاگیاج  هک  نآ  نودب  هدش ، یسانشراک  تارظن  تسه  مه 

هک یناسانشراک  رایسب  هچ  .میئور  هبور  نآ  اب  یبرغ  گنهرف  رد  ام  زورما  هک  تسین  نیا  زج  شا  هجیتن  مدآ  ملاع و  هب  رالوکـس  هاگن 
يدرف رظن  زا 
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مه اه  نآ  دوخ  اذل  تسا و  رالوکس  ناش  یسانشراک  هاگن  دنـشاب  هجوتم  ناشدوخ  هک  نآ  نودب  یلو  دنتـسه  یناملـسم  ياه  ناسنا 
.دننک یم  راک  هچ  دنراد  دنناد  یمن 

هتینردم گنهرف  نارحب  تلع 

نیا زج  زین  برغ  نارحب  هشیر ي  دوش و  عطقنم  تیوـنعم  نامـسآ  زا  نیمز  هطبار ي  هک  دـیآ  یم  دوـجو  هب  ییاـج  نآ  زا  اـه  نارحب 
ینیب شیپ  لباق  ریغ  هک  ینارحب  تسا ، هتفرگارف  ار  برغ  خیرات  هک  دشاب  ینارحب  رکنم  هک  تسین  برغ  رد  يدنمشیدنا  چیه  .تسین 

ات دنـسانش  یمن  ار  دوجوم  ِنارحب  هشیر ي  ًامومع  هتینردـم  گنهرف  یناملظ  حور  تهج  هب  یلو  تسا ، همادا  لـباق  ریغ  نونکا  دوب و 
ار هتینردم  گنهرف  دعاوق  هک  نیا  رب  ینبم  دندیـشک  شیپ  ار  نردم » تسپ   » ثحب اذـل  دـنبایب ، نآ  زا  تفر  نورب  يارب  یحیحـص  هار 
ار نردـم » سنارت   » ثحب دـیماجنا ، تسکـش  هب  اه  همانرب  زاـب  نوچ  دور و  یم  نیب  زا  هدـمآ  شیپ  ِنارحب  مینک  لـمع  رت  تسرد  رگا 

رجنم تمکح »  » و تلیـضف »  » هب هک  يروبع  ناـنچنآ  هن  یلو  درک  روبع  مسینردـم  گـنهرف  زا  دـیاب  هک  ینعم  نیا  هب  دندیـشک ، شیپ 
.دننک لصتم  تیونعم  نامسآ  هب  ار  هعماج  تابسانم  دوش و 

اهتنم تسا ، برغ  ندرک  كاله  لاح  رد  دمآ  دوجو  هب  سناسنر  زا  دـعب  هک  یتیریدـم  هک  درادـن  کش  سک  چـیه  رـضاح  لاح  رد 
هتینردم گنهرف  دعاوق  هک  هدش  ادیپ  اج  نآ  زا  لاکـشا  دندقتعم  نوچ  مینکب ، یناوخزاب  ار  هتینردم  هرابود  دیاب  دنیوگ  یم  يا  هدـع 

« نردم تسپ   » ار اه  نیا  دنا  هدرکن  ارجا  تسرد  ار 
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اـسیلک زا  دعب  دندقتعم  دیآ ، یمن  رب  يراک  رگید  گنهرف  نیا  زا  مینک ، نفد  ار  هتینردم  دیاب  دنیوگ  یم  رگید  يا  هدـع  .دـنیوگ  یم 
نورق دیاب  دـندقتعم  اه  نیا  .دـنیوگ  یم  نردـم » سنارت   » ار اه  نیا  دـندومن ، عوجر  ندـمت  نیا  هب  دـندرک  هابتـشا  یطـسو ، نورق  رد 
هجوتم نوچ  دـننک ، یم  رارکت  ار  دوخ  یخیرات  هابتـشا  زاب  درکیور  نیا  رد  هک  تسا  مولعم  هتبلا  .مینک  یناوخزاب  هراـبود  ار  یطـسو 

: یلب .دوش  یم  تیریدم  تسرد  ناهج  وا  تیالو  موصعم و  ماما  تیریدم  اب  طقف  دنتسین 

ره

راگزومآز تخوماین  سک  نآ 

دزومایب

راگزور شدرگ  زا 

دوخ یگدنز  دراو  تخانش  ناوت  یمن  یضایر  تابساحم  رد  هک  ار  یقیاقح  دوش و  رادیب  تسا  روبجم  رضاح  لاح  رد  يرـشب  ناهج 
مامت اب  یبرغ  ياهروشک  مامت  هنوگچ  دـینک  هظحالم  .تسا  ناوتان  هعماج  ِروما  ماجنا  رد  ًالماک  يدام ، تردـق  جوا  رد  هنرگو  دـنک 

هک لیلق  يا  هدع  اب  هزغ  راون  هب  هلمح  رد  دنناوت و  یمن  یلو  دنراد  هگن  دـنا  هدروآ  دوجو  هب  هک  ار  یلیئارـسا  دـنهاوخ  یم  تیریدـم 
يارب تیلاعف ، هلاس ي  تصـش  لصاح  دنوش ، زوریپ  اه  نآ  رب  دنتـسناوتن  دندش و  ریگرد  دنتـشاد ، هلباقم  تهج  ار  تاناکما  نیرتمک 
قوف تسکش  .دندش  ور  هبور  هداعلا  قوف  تسکش  کی  اب  رخآ  رد  هک  دینیب  یم  زورما  امش  هک  تسا  نیا  لیئارـسا  نتـشاد  هگن  اپرس 

ار نآ  سکع  تسرد  هکلب  دندیـسرن ، اهنت  هن  دندوب ، هدرک  ینیب  شیپ  دنـسرب و  دنتـساوخ  یم  هک  یفادها  هب  هک  تهج  نآ  زا  هداعلا 
لیئارـسا تسین ، روشک  کی  لیئارـسا  نوچ  تسا ، یفاک  لیئارـسا  تسکـش  برغ  گنهرف  يدوبان  نداد  ناـشن  يارب  .دـنتفرگ  هجیتن 

ینعی
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هدرک هدارا  ناهج  خیرات  هدنیآ  يارب  هچنآ  لامِعا  رد  تسا  هتینردـم  گنهرف  ییاناوت  شیامن  هنیآ ي  برغ و  تیریدـم  زا  يا  هنومن 
.دندوب

اب دنا ، هدیسر  قفاوت  هب  دنراد ، یخیرات  تموصخ  داضت و  نایدوهی  اب  نایحیسم  هک  نیا  اب  هنایم ، رواخ  رد  لیئارـسا  داجیا  عوضوم  رد 
درب نیب  زا  ار  تیونعم  بیغ و  ملاع  اب  دوخ  ِتبـسن  هتینردم  گنهرف  نوچ  دـشن  ققحم  اه  نآ  هدارا  يزاجم ، داحتا  شالت و  همه  نیا 

دیرگنب دندش  كاله  هتشذگ  رد  هک  ییاه  ندمت  تشونرس  هب  دنک  یم  هیصوت  ام  هب  نآرق  .درب  یم  رـس  هب  یماکان  رد  هراومه  اذل  و 
(1) .دیبوک مه  رد  ار  اه  نآ  دنوادخ  هنوگچ  دینیبب  و 

نآ تهج  هب  یماکان  تکاله و  نیا   (2)« ْمَُهل َیلْوَم  َال  َنیِِرفاَْکلا  َّنَأَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َیلْوَم  َهَّللا  َّنَِأب  َکـِلَذ  : » دـیامرف یم  همادا  رد  سپس 
تقیقح هک  ییادـخ  اب  هن  دـندرک و  یم  یگدـنز  دوخ  تایمهَو  اب  دنتـشادن ، ییالوم  نارفاک  دوب و  نینمؤم  يـالوم  دـنوادخ  هک  دوب 

.دراد ناکما  وا  اب  لاصتا  اب  يزیچره  ياقب  طرش  تسا و  یتسه  همه ي 

یمالسا بالقنا  یلصا  هصخاش ي 

باسح هب  نآ  یلصا  هصخاش ي  تفگ  ناوت  یم  تسا و  هدرک  ادج  ییانبم  تروص  هب  هتینردم  گنهرف  زا  ار  یمالـسا  بالقنا  هچنآ 
همه ي هب  هتینردـم  گـنهرف  هک  ییاـضف  رد  تسرد  ینعی  .تـسا  ناـمزلارخآ  تاـملظ  رد  یبـیغ  ننـس  روـضح  هـب  هجوـت  دـیآ ، یم 

ناهج عقاو  هب  درک و  تشپ  ملاع  يونعم  تاناکما 
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نآ شقن  مه  لـمع  رد  دـندومن و  ملاـع  يونعم  لـماوع  هجوتم  ار  اـهرظن  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوـضر  » ینیمخ ماـما  درب ، تاـملظ  رد  ار 
ات درک ، بالقنا  هجوتم  ار  مدرم  بلق  بولقلا ، بلقم  يادخ  دـندومرف : هک  ریگب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دـنداد ، ناشن  ار  لماوع 

تاـملظ زا  ار  ناـناوج  دـنهاوخ  یم  رگا  دنـشاب  هجوـتم  نازیزع  هـک  دراد  اـج  اذـل  .درک  دازآ  ادـخ  ار  رهـشمرخ  دـندومرف : هـک  نـیا 
دیـشاب نئمطم  تروص  نآ  رد  دننک ، بلج  نآ  یخیرات  هاگیاج  یمالـسا و  بالقنا  هب  ار  اه  نآ  هجوت  دیاب  دـنهد  تاجن  نامزلارخآ 

.دیا هداد  تاجن  اه  يرابودنب  یب  اه و  سأی  تاملظ و  زا  ار  اه  نآ 

ریثأـت تحت  رگید  هن  تسا ، هدـش  عـقاو  نامـسآ  نیا  ریز  رد  یمالـسا  بـالقنا  ناوـنع  تحت  يا  هعقاو  هچ  دنـسانشب  اـم  ناـناوج  رگا 
روما یمالـسا  بالقنا  زا  ریغ  یقیرط  زا  هک  دنراد  يدیما  هن  دروخب و  تسکـش  یمالـسا  بالقنا  يزور  هک  دـنرظتنم  برغ ، تاغیلبت 

هب طوبرم  ِصاخ  لکش  هب  مه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامز  رد  تسه ، یئارجا  روما  رد  هک  یتالاکشا  .دریگب  ناماس  رـس و  هعماج 
دنک یم  هیذغت  دراد  ار  خـیرات  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سدـقم  دوجو  هاگیاج  ام  دوش  یم  ایآ  یلو  .تشاد  دوجو  نامز  نآ 

؟ میریگب هدیدان 

ياج تسا  هارمه  تمکح »  » و تلیضف »  » اب هک  يرگید  لقع  دوش و  هتخانـش  هتینردم  گنهرف  تاملظ  دیاب  روما  حالـصا  تهج  ادتبا 
برغ رد  هشیر  تالکشم  زا  يرایـسب  نوچ  ددرگ ، یم  مهارف  تالکـشم  عفر  رتسب  مارآ  مارآ  ییاضف  نینچ  رد  سپـس  دریگب ، ار  نآ 

نیا .ددرگ  یمن  عفر  اه  تلم  زا  یلکشم  چیه  دوشن  هتخانش  نارود  تاملظ  مینکن و  روبع  یبرغ  لقع  زا  رگا  یلو  دراد ، تلم  یگدز 
شتالکشم ندرک ، هنیپ  هلصو و  اب  هک  تسین  یتاملظ  تاملظ ،
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ار یندب  میهاوخب  هک  تسا  نآ  لثم  .تسا  نیرفآ  لکـشم  تسا - تیونعم  سدـق و  ملاع  زا  عاطقنا  هکنآ  ساسا  اریز  درک  تسرد  ار 
رون هب  هک  نآ  نودب  ار  نآ  نادنمراک  يرادا و  ماظن  دوش  یم  رگم  .مینک  ظفح  ندش  یـشالتم  ندیدنگ و  زا  تسین  نآ  رد  حور  هک 

دندرک ار  اهراک  نیا  یبرغ  ياهروشک  رد  هک  دینیب  یم  درک ؟ حالصا  نتـشاذگ  یفخم  نیبرود  اب  تحیـصن و  اب  دنوش  رونم  بالقنا 
تلود رد  هک  دش  ادیپ  اج  نآ  زا  ام  لکـشم  .دنتـسه  لبق  زا  رت  گرزب  ياه  هدافتـسا  ءوس  دهاش  زور  ره  دنتفرگن و  يا  هجیتن  چیه  و 

ننـس هب  هجوت  اب  طقف  هک  تمکح  تلیـضف و  اذل  دش و  فرـصنم  یمالـسا  بالقنا  لوصا  زا  اه  هاگن  تاحالـصا  یگدـنزاس و  ياه 
عافد یناـحور  ياـضف  رد  بـالقنا و  يادـتبا  رد  هچنآ  زا  مارآ  مارآ  تفرگ و  رارق  تلفغ  دروم  دـنوش  یم  هنیداـهن  هعماـج  رد  یهلا 
نأش اـه  نآ  رد  نداـتفاورف  هجو  چـیه  هب  هک  دـش  ور  هبور  ییاـه  نارحب  اـب  هعماـج  میتفرگ و  هلـصاف  میدروآ ، تسد  هب  هلاـس  تشه 

لوغشم یبرغ  تفرشیپ  عون  زا  هک  ییاه  تفرشیپ  هب  اه  نهذ  دوبن ، نایم  رد  تیونعم  تلادع و  زا  ثحب  رگید  دوبن ، یمالـسا  بالقنا 
ترفاسم راک و  هفاضا  هب  ار  دوخ  ياج  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  البرک و  تداهـش و  هب  رظن  مارح و  لالح و  ثحب  تارادا  رد  دش ،

فادها و بالقنا و  زا  صخـش - ناونع  هب  هن  ریدم  ناونع  هب  روشک -  ینایم  تیریدـم  ًالمع  داد و  یطارفا  هافر  روشک و  زا  جراخ  هب 
(1) .دش ادج  نآ  ياه  شزرا 

ناتسا ياروش  هسلج ي  رد  اه  نامز  نآ  رد  یتقو 
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ماغدا یللملا  نیب  ياه  نامزاس  رد  يوحن  هب  دیاب  دوخ  ياقب  يارب  دندوب  دقتعم  تاحالـصا  یگدنزاس و  ياه  تلود  نارازگراک  - 1
ياقآ يروهمج  تساـیر  ینعی  لاس 82  رد  هک  مراهچ  همانرب  يرظن  ینابم  باـتک  رد  هک  ییاـج  نآ  اـت  مینک  ادـیپ  هعـسوت  اـت  میوش 

یللملا نیب  یماظن  نامیپ  ای  يا  هقطنم  نامیپ  کی  وضع  میهد و  لیلقت  ار  یماـظن  هجدوب  زا  دوب 20 % هدش  داهنشیپ  دش  هتشون  یمتاخ 
دـش ریمخ  يروآ و  عمج  اعیرـس  باتک  نیا  هتبلا  ص392 ) مراهچ ، همانرب  يرظن  ینابم  باتک  [ ) وتاـن ناـمیپ  روظنم  رتشیب  هک   ] میوش

تلادع تابسانم  نردم ،  ناهج  يرابکتسا  حور  فالخ  رب  تسا  هدمآ  هک  یمالسا  بالقنا  نورد  رد  هک  دهد  یم  نآ  زا  ناشن  یلو 
.دندرک دشر  ییاه  هیحور  عون  هچ  دنک ، مکاح  ار  تیونعم  و 
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هک يزیچ  اهنت  مدرک  ساسحا  دـش ، یم  لیکـشت  گنج  نامز  رد  هک  ناتـسا  ياروش  هسلج  اـب  مدرک  هسیاـقم  ار  نآ  مدرک و  تکرش 
زا روبع  مان  هب  يزیچ  لک  ناریدـم  اـی  رادـنامرف  نآ  هاـگن  رد  امـش  رگید  تسا ، نآ  فادـها  بـالقنا و  تسین ، حرطم  ناریدـم  يارب 

ملاع هب  تشگرب  نامزلارخآ و  تاملظ  ماـن  هب  يزیچ  اـیوگ  دـیتفای ، یمن  یمالـسا  بـالقنا  قیرط  زا  قح  هب  عوجر  نارود و  تاـملظ 
يرادا و ماظن  نینچ  ثراو  هک  يدـعب  تلود  لاح  برغ ، هب  تشگرب  زا  دوب  ترابع  رتشیب  اهراک  هدـشن و  عقاو  روشک  نیا  رد  سدـق 
اپ ریز  ار  تلادع  بالقنا و  دهدب و  جاب  دـنا  هداد  دـشر  دوخ  رد  ار  یطارفا  ياه  لیم  هک  ینادـنمراک  هب  دـیاب  ای  دـش  يرالاس  ناوید 

تلود تسکـش  ياپ  ات  اهنت  هن  هک  هدمآ  نادیم  هب  ییاه  لیم  دوش ، ور  هبور  اه  ینکـشراک  عاونا  اب  دورن و  اه  نآ  راب  ریز  ای  دراذگب ،
ياج هب  هک  دـندش  یناسک  اه  نآ  هداوناخ ي  يدـنمراک و  ِماظن  عون  نآ  لصاح  دـنا و  هداتـسیا  یمالـسا  ماظن  تسکـش  ياپ  ات  هکلب 

.دنداد رس  یناریا » يروهمج   » راعش یمالسا » يروهمج   » راعش

؟ اهرامآ ای  دنا  مهم  اه  مدآ 

یعناوم هچ  اب  برغ  زا  روبع  تهج  میـشاب  هجوتم  هک  دـنک  یم  ام  هب  يدایز  کمک  رـضاح  لاح  رد  ام  يرادا  دوجوم  عضو  تخانش 
.میتسه ور  هبور 
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میمـصت نآ  هب  تبـسن  تخانـش و  ار  نآ  یتـسرد  هب  دـیاب  هک  تسا  دوـجوم  يرـالاسناوید  يرادا و  ماـظن  عـناوم ، نیرتـمهم  زا  یکی 
.تفرگ

هب دـنا و  هدرک  هبرجت  دوخ  تیریدـم  فلتخم  ياه  هرود  رد  ار  يرادا  ماظن  یبوخ  هب  هک  یـسک  ناونع  هب  داژن  يدـمحا  ياقآ  بانج 
یـصخش تیاس  رد  هک  یتشاددای  رد  درک ، رکف  ناشتارظن  هب  تقد  اب  تسا  مزال  روشک  يرادا  ماظن  رما  رد  رظن  بحاص  کـی  ناونع 

: دنیوگ یم  دنا ؛ هتشون  دوخ 

لح هب  ردـقچ  دوجوم ، ِيرالاسناوید  .مشیدـنا  یم  یـسارکوروب )  ) يرالاس ناوید  ياه  تنایخ  اه و  تمدـخ  هب  هک  تساـه  تدـم  »
اه و ندـمت  تسین و  يدـیدج  هدـیدپ ي  يرـالاسناوید  دـماجنا ؟ یم  تالکـشم  تیبثت  هب  نازیم  هچ  دـنک و  یم  کـمک  تالکـشم 
یلقع و تیریدـم  مسجت  ار  یـسارکوروب  مه  ریخا  ياـه  هرود  رد  .دـنا  هدوبن  یناوید  طابـضنا  نودـب  زگره  ردـتقم ، ياـه  تموکح 

ًالمع هچنآ  اب  هدوب  يرازبا  تینالقع  باب  رد  يرظن  ياهثحب  عوضوم  هدمآ و  ذغاک  يور  هچنآ  هک  دید  دیاب  یلو  دـنا  هتـسناد  یملع 
ار تلود  رادـقم  هچ  ًاـعقاو  هتفاـی ،  ققحت  ریخا  ياـه  ههد  رد  اـه  تلود  ندرک  هزینردـم  شـشوپ  اـب  هچنآ  صوصخب  هداـتفا و  قاـفتا 

یتوبکنع ياهرات  رد  اه  بالقنا  زا  يرایـسب  تسا ؟ هدرک  يرادا  يا و  هشیلک  یمـسر ، ینعی  یتلود  ار  اه  لقع  رادـقم  هچ  ینالقع و 
دننک یم  یثنخ  ار  یبالقنا  روعش  روش و  همه  دنراد و  هدننادرگزاب  یعاجترا و  تیصاخ  هک  ییاهرات  دنا ، هدش  راتفرگ  یسارکوروب ،

.دننادرگ یم  زاب  اه  بالقنا  لبقام  رصع  هب  ار  عاضوا  و 

رد مک  تـسد  اـما  .دـماجنیب  یملع  تیریدـم  هـب  یتـسارب  هـک  نآ  هـب  طورـشم  میریذـپ  یم  ًـالماک  ار  يرـالاسناوید  تـبثم  صاوـخ 
دنا و هدوب  هتسباو  ياه  میژر  هطلس ي  تحت  یلاوتم  ياه  ههد  هک  ام  روشک  نوچ  ییاهروشک 
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دزاس یم  ار  تلود  رد  تلود  یعون  ًابلاغ  یـسارکوروب ، هلأسم ي  دنا ، هدرک  هبرجت  ار  هدیـسوپ  ِیتادراو  یلیمحت و  یلعج ، ياهوگلا 
ار يرایـسب  لئاسم  عقاو  رد  اما  دهد  ناشن  فافـش  یملع و  هدش و  يزیر  همانرب  ریذپ ، هبـساحم  ار  تکلمم  داصتقا و  هجدوب  ًارهاظ  ات 
زا ار  دوخ  يرازبا  شقن  یهاگ ، یـسارکوروب  میوگب  تسا  رتهب  یتح  .دیامن  یم  همانرب  دض  هب  لیدـبت  یتح  یلمعریغ و  فافـشریغ ،

متـسیس لکرب  ار  اتـسیا  يریدـخت و  یتلاح  هک  دزاـس  یم  يا  هژیو  قـالخا  دوش و  یم  يژولوئدـیا  کـی  هب  لیدـبت  دـهد ، یم  تسد 
.هلیسو هب  فده  ددرگ و  یم  فده  هب  لیدبت  هلیسو  مک  مک  هجیتن  رد  .دنک  یم  لیمحت 

هعـسوت لاح  رد  راو  کچیپ  هک  نیا  لوا  .دراد  هتـسجرب  هصخاش ي  دنچ  دوجوم  ِیـسارکوروب  ماظن  هک  تفگ  دـیاب  هصالخ  روط  هب 
ناوت مامت  اب  هک  نیا  مود  .دراد  دوخ  يالیتسا  هرئاد ي  تارایتخا و  هرطیـس ي  ذوفن و  هزوح  طسب  هب  یمیاد  لیم  ـالوصا  ینعی  .تسا 

نآ زا  یهاو  ياه  هناهب  هب  دهدب و  نارگید  هب  هک  تسین  یضار  مه  ار  دوخ  دازام  راک  ِرازبا  نامتخاس و  یتح  .دنک  یم  عافد  دوخ  زا 
تـالوحت لـباقم  رد  هک  تسا  نیا  مراـهچ  هصخاـش ي  .تسا  رگن  ییزج  رگن و  یـشخب  تدـش  هب  هک  نیا  موس  .دـیامن  یم  تبقارم 

رایسب نآ  یهدزاب  هک  نیا  رخآ  دیامن و  یم  تمواقم  نآ  ربارب  رد  یقلت و  دوخ  هب  بیـسآ  هلزنم ي  هب  ار  لوحت  عون  ره  .تسا  مواقم 
دـنوش و یم  میلـست  يا  هدـع  دراد ؟ دوـجو  ییاـه  لـح  هار  هچ  یتیعـضو  نینچ  رد  .تسا  شیازفا  هب  ور  ناوارف و  نآ  هنیزه  نیئاـپ و 

يارب هک  یلاح  رد  دریگ ، یم  مارآ  اهرامآ  نیمه  اب  ناشنادجو  دـنهد و  یم  رتالاب  نیلوئـسم  هب  دـنریگ و  یم  اه  ینیئاپ  زا  راک  نالیب 
دندلب ار  دادعا  اب  يزاب  دنهد و  یم  ناریدم  اه و  تلود  همه  ار  اهرامآ  .اهرامآ  هن  دنا  مهم  اه  مدآ  نم  لاثما 
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! تسا رادیب  یـسارکوروب ، هک  دنباوخب  مارآ  دنناوت  یم  همه  .تسا  لآ  هدیا  بوخ و  زیچ  همه  ناش  یمـسر  ياه  شرازگ  قبط  ینعی 
رد متیلوئـسم  نارود  زا  نم  هک  تسا  يرطخ  نامه  نیا  دنام ، یم  یقاب  هدشن  لح  تالکـشم  مدرم ، یعقاو  ِیگدنز  هنحـص ي  رد  اما 

، یتادراو ياه  تعدب  طلغ و  ياه  تنـس  نتـسکش  اب  ما  هتـساوخ  ما و  هدرب  جـنر  نآ  زا  هراومه  نآ ، زا  لبق  یتح  نارهت و  يرادرهش 
.تسا هدشن  زین  یهاگ  هدش و  ریذپ  ناکما  یهاگ  هتبلا  هک  میامن  جراخ  یتوبکنع  هدرتسگ  رات  نیا  زا  ار  يرادا  هاگتسد 

ياه بزح  رابت و  لیا و  عفانم  يارب  يرایسب  هک  تسا  نوناق  ندز  رود  ای  ینکش  نوناق  یـسارکوروب ، قالتاب  زا  ییاهر  يارب  مود  ِهار 
راگزاس نم  شنم  تاداقتعا و  اب  لامعا  نیا  .دـنا  هدرک  تردابم  لامعا  نیا  هب  اهراب  اهراب و  دوخ  یـصخش  عفانم  ای  هتخاـس و  تلود 
يربارب اـت  مدـقتعم  اـقیمع  هک  ارچ  .ما  هدـمآ  نآ  حالـصا  يارب  مرادـن و  هتـشادن و  داـقتعا  ییاـه  هار  نینچ  هب  هجو  چـیه  هب  تسین و 

هناخ نیناوق و  ینآ  یبالقنا و  حالـصا  موس ، هار  .دیـسر  میهاوخن  یمالـسا  تلود  هب  دوشن ، نیمـضت  نیمأت و  نوناق  ربارب  رد  ناـگمه 
نیمه رد  دـیاب  هک  تسا  تلود  سلجم و  ِكرتـشم  مهم و  هفیظو ي  نیا  .تسا  روـشک  يرـالاس  ناوـید  متـسیس  رد  نیگنـس  یناـکت 

خر یقاـفتا  نینچ  رگید  اـه  يدوز  نیا  هب  تروـص  نیا  ریغ  رد  دـبای ، یبـسن  دـنچره  قـقحت  نکمم  ِناـمز  نـیرت  عیرـس  رد  نارود و 
رگا .میا  هدوب  دـهاش  ار  يدـنور  نینچ  نونکات  هکنیا  اـمک  دـیدرگ ، دـهاوخ  رت  تخـس  زور  هب  زور  راـک  لقادـح  اـی  داد و  دـهاوخن 
هنیزه هک  نآ  ياج  هب  دوش ، تلود  یلصا  لغش  فده و  هب  لیدبت  دوخ  دشاب ، رازبا  دیاب  تسا و  يرازبا  لقع  رهظم  هک  یسارکوروب 

ار اه  همانرب  فافش و  ار  اه  هجدوب  دنک و  مک  ار  اه 
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دوش یم  داجیا  ییاه  هکبـش  هک  دور  یم  شیپ  ییاج  ات  لالتخا  نیا  تفگ  دیاب  هکلب  دوش و  یم  متـسیس  زمرت  هب  لیدبت  دـنک ، یلمع 
هب رکتبمو  یبالقنا  جاوم  هناخدور  لیدـبت  اـه و  تیقـالخ  فقوت  يارب  يراـتخاس  دـنک ، یم  یـصوصخ  هنیزه  ار  یمومع  هجدوب  هک 

تمدـخرد يرالاسناوید  ای  یـسارکوروب  يادـف  بـالقنا  میا : هتفرگ  رارق  یمهم  یهار  ود  رـس  رب  اـم  کـنیا  .نکاـس  هدرم و  یبادرم 
(1) »؟ بالقنا

رانک رد  دـناوتب  هک  تسین  يزیچ  دروآ ، یم  هارمه  هب  هک  یگنهرف  اب  یـسارکوروب  ای  يرالاس  ناوید  ماظن  هک  دـیئامرف  یم  هظحـالم 
نآ زا  یبیغ  ننس  هب  درکیور  اب  یمالـسا و  بالقنا  قیرط  زا  هک  نیا  رگم  دهدب  هار  همادا  ناکما  بالقنا  هب  دنامب و  یمالـسا  بالقنا 

یتیبرت و یـسایس ، یعامتجا ، ماظن  دراد  مدآ  ملاع و  هب  یمالـسا  بالقنا  هک  یهاـگن  ناـمه  اـب  یمالـسا و  شور  هب  رگا  .مینک  روبع 
میهاوخ رظن  ینارون  یقفا  هب  دازآ و  اه  تسب  نب  زا  رورم  هب  هک  میا  هدرک  عورـش  ار  يدـیدج  خـیرات  میهد  ناماس  ار  دوخ  يداصتقا 

يا هیحور  نامه  اب  .دـمآ و  شیپ  دوب  رـصاعم  خـیرات  تکرح  نیرت  گرزب  عقاو  هب  هک  قارع  ام و  نیب  ِگنج  رد  هچنآ  دـننامه  درک 
هجیتن نآ  تلع  .دراد  زاب  تشاد  هک  یفادـها  زا  ار  نمـشد  دوش و  تیریدـم  تسناوت  دـش  یمالـسا  بـالقنا  ندـمآدیدپ  بجوم  هک 

نینچ رد  تارادا  ارچ  دیسرپ  دوخ  زا  دیاب  لاح  .تشاد  یـسدق  درکیور  تابـسانم  همه ي  اضف  نآ  رد  هک  دوب  ییاضف  روهظ  يریگ ،
دندرک حرطم  هیلع » یلاـعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  هک  یتـئارق  هب  یمالـسا  بـالقنا  زا  هک  دوب  نیا  زج  اـیآ  دـنتفرگن ؟ رارق  ییاـضف 

تلیضف عوضوم  رب  رگید  میدرک ؟ تلفغ 

229 ص :

.01/09/1385 - 1

یبرغ ملاع  زا  تفر  نورب  یمالسا ، www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 242 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14813/AKS BARNAMEH/#content_note_229_1
http://www.ghaemiyeh.com


هتینردم تاملظ  زا  روبع  ریسم  دنداد و  ماجنا  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترضح  هک  ینکش  طخ  عون  نآ  دشن و  دیکأت  تمکح  و 
رد میهد ، ناماس  رس و  ار  دیدج  طیارش  هتـشذگ  لقع  نامه  اب  میتساوخ  هک  دوب  نآ  تهج  هب  نیا  و  درکن ، ادیپ  همادا  دنداد  ناشن  ار 

هاگن اب  ار  يداصتقا  يرادا و  یشزومآ و  ماظن  میدرک و  عوجر  هتینردم  گنهرف  هب  دشاب و  وگباوج  دناوت  یمن  مالسا  میتشادنپ  هجیتن 
.میداد لکش  دندرک ، نییعت  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترضح  هک  یلقع  نآ  هب  ندرک  تشپ  اب  رالوکس و 

یبایماک ینعم 

ردقنآ تسا  دیما  درک ، داجیا  ار  یمالسا  بالقنا  هک  تسا  یلقع  هب  تشگرب  لاح  رد  طیارش  دوش  یم  ساسحا  اهزور  نیا  هللادمحب 
: مینادب دیاب  لاح  ره  هب  یلو  دنشاب ، هداد  تسد  زا  ار  تشگرب  ناکما  هک  دنشاب  هدشن  هدولآ  یبرغ  لقع  هب  مدرم 

ره دننک و  یم  یبایماک  ساسحا  مدرم  دوش و  یم  کیدزن  شفادها  هب  بالقنا  دشاب ، هنحـص  رد  تلیـضف  تمکح و  هک  هزادـنا  ره  »
تسکــش و ساـسحا  مدرم  دــشاب ، زهجم  زور  شناد  هـب  روـشک  دــنچ  ره  دوـش ، مورحم  تـمکح  تلیــضف و  زا  بــالقنا  هزادــنا 

« .دنیامن یم  یگدروخرس 

هغدغد ي هن  دشاب و  هتـشاد  يداصتقا  هغدـغد ي  هن  دـناسرب ، رمث  هب  ار  دوخ  داعبا  مامت  دـناوتب  ناسنا  هک  تسا  نیا  یبایماک »  » ینعم
« یبایماک  » ینعم يرآ  .ددرگ  یم  راچد  یچوپ  اوزنا و  هب  هدـنیآ  رد  شدوخ  هک  نیا  ای  دوش  یم  ینارحب  شدـنزرف  هدـنیآ ي  هک  نیا 

.دنک تموکح  رشب  تابسانم  مامت  رب  یهلا  یحو  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  ققحم  نیا  تسا و  نیا 
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یگدز توغاط  تسد  زا  رـشب  زورما  .تسا  صخـشم  هار  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  یخیراـت  هریـس ي  هب  رظن  اـب 
« هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  هک  تسا  یهار  نامه  هار ، اهنت  دوش و  جراـخ  نآ  زا  هک  تسا  یهار  لاـبند  هب  هدـش و  هتـسخ 

صوصخ هب  ناهج و  .دراد  یم  رب  دوخ  رتشیب  یناریو  يوس  هب  مدق  دنک  غیلبت  هار  نآ  دضرب  هتینردم  گنهرف  ردقچ  ره  دنداد ، ناشن 
اهنت هدـمآ و  دـیدپ  مسینردـم  اب  هک  تسا  ینارحب  زا  تفر  نورب  هار  لابند  هب  تسین ، اه  فرح  نیا  راکهدـب  شـشوگ  مالـسا  ناهج 

بالقنا اب  هلباقم  هب  دق  مامت  یبرغ  گنهرف  مه  تهج  نیمه  هب  هتشارفارب و  دق  مسینردم  اب  هلباقم  ریسم  رد  هک  تسا  یمالسا  بالقنا 
يرکفت هدنیامن ي  يو  هک  تسا  نآ  تهج  هب  مالسا  ناهج  رد  هللارصن » نسحدیس   » لاثما هب  هقالع  همه  نیا  .تسا  هداتـسیا  یمالـسا 

.دندروآ نایم  هب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هک  تسا 

گنهرف نتم  رد  دور و  یم  ناشتـسد  زا  دراد  ناش  یگدنز  هداوناخ و  هک  دـنراد  رارق  تاملظ  زا  یطیارـش  رد  دـنناد  یم  ناهج  مدرم 
: هک تسا  نآ  ام  مدرم  لکشم  یلو  دنا ، هتخود  یمالسا  بالقنا  هب  مشچ  اذل  تسین و  یتاجن  دیما  چیه  هتینردم 

نایهام

بآ زا  ریغ  هدیدن 

سرپ

تساجک بآ  هک  مهز  ناسرپ 

یمالسا بالقنا  یخیرات  شقن  دنمهف  یم  رتهب  دنتسه  روشک  زا  نوریب  هک  ییاه  نآ  میتسین ، نآ  هجوتم  یلو  میتسه  تمعن  لد  رد  ام 
هعیـش عوضوم  هب  هک  نآ  نودب  تسا و  وا  ناج  ياذغ  یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  هدیـسر  بلطم  نیا  هب  تیرـشب  زورما  .تسا  ردقچ 

.دندروآ هنحص  هب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترضح  هک  هتخادنا  رظن  یلقع  هب  دنک  رکف  نآ  راذگناینب  ِندوب 

231 ص :

یبرغ ملاع  زا  تفر  نورب  یمالسا ، www.Ghaemiyeh.comبالقنا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 244 

http://www.ghaemiyeh.com


ار نآ  فعـض  طاقن  دنـسانشب و  تسرد  ار  نآ  دنناوتب  هک  تخادـنا  هتینردـم  سناسنر و  هب  ار  اه  تلم  هاگن  يروط  یمالـسا  بالقنا 
نآ ِمدرم  دوش  هدناوخ  لیجنا  تاروت و  نآرق و  هدروآ  نایم  هب  یمالسا  بالقنا  هک  یلقع  اب  یتقو  تسا  مولعم  هتبلا  دننک ، یبای  هشیر 
ياه لاس  رد  هک  روط  نامه  .دش  دهاوخ  رت  تحار  ناشیارب  هتینردم  زا  روبع  تردـق  دـنوش و  یم  رت  کیدزن  ءایبنا  دـصقم  هب  نایدا 
دنداد ناماس  رـس و  ار  دوخ  روما  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تئارق  اب  یبونج  ياکیرمآ  ياهروشک  دینک  یم  هظحالم  ریخا 

، لیئارسا اب  هزغ  مدرم  هزور  گنج 22  نایرج  رد  هک  ییاج  ات  دندرک  ساسحا  دوخ  رد  یمالسا  بالقنا  هب  تبسن  تبارق  عون  کی  و 
بـالقنا يزوریپ  نراـقم  هـک  هئوگاراـکین  بـالقنا  ناـیرج  رد  .درک  جارخا  شروـشک  زا  ار  لیئارـسا  ریفـس  ـالئوزنو  روـهمج  سیئر 

یم لیجنا  هعیـش  رکف  اب  هک  ینایحیـسم   » دندوب هتـشون  روشک  نآ  ناشیـشک  فیـصوت  رد  ایند  ياه  همانزور  تفرگ  تروص  یمالـسا 
تنس لها  ياملع  زا  یضعب  یمالسا  بالقنا  زا  دعب  .دیناوخ  یم  نآرق  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هاگن  اب  امش  هک  روط  نامه  دنناوخ .»

ادج شتافیرحت  الاح  دنتـسه ، رون  کی  همه  لصا  رد  تسین ، ادج  نآرق  زا  هک  مه  تاروت  لیجنا و  دنناوخ ، یم  نآرق  دـید  نیمه  اب 
ات دنداد  ناشن  ناهج  هب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترـضح  هک  تسا  یهاگن  ندروآ  دیدپ  لابند  هب  یمالـسا  بالقنا  اذـل  تسا و 

هنحـص زا  اه  نارحب  ریاس  داصتقا و  و  هداوناـخ ، نارحب  هک  تسا  تروص  نآ  رد  دروآ ، تسد  هب  ار  دوخ  یباـیماک »  » دـناوتب تیرـشب 
.دهد یمن  راشف  ار  رشب  نابیرگ  نارحب  تروص  هب  رگید  دنامب  یقاب  یتالکشم  مه  رگا  دوش و  یم  جراخ  یگدنز 
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یم ناهج  مدرم  لقادح  دنک  زاب  ار  دوخ  ياج  دنتشاد  مدآ  ملاع و  هب  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ماما ترضح  هک  درکیور  عون  نآ  رگا 
هب ندیـسر  راک  هار  مینک و  یبایزرا  تسرد  ار  تمکح »  » و تلیـضف »  » هب تشگزاب  عوضوم  رگا  .تسیچ  تالکـشم  لح  هار  دـنمهف 
هک تسا  یلقع  نامه  یمالـسا  بالقنا  میوش  یم  عناق  یتحار  هب  مییامن ، هزیروئت  یهلا  یحَو  بیغ و  ملاع  اب  طاـبترا  قیرط  زا  ار  نآ 

دشر یبایماک و  هب  هک  نیا  رگم  مسانش ، یمن  ار  یهار  چیه  هار  نیا  زا  ریغ  هدنب  دهد و  یم  باوج  دوجوم  عضو  زا  تفر  نورب  يارب 
: تفگ .تسا  یگرزب  تراسخ  نیا  هک  مینکن  رکف  تیرشب  هبناج ي  همه 

ياهرد

دنا هدوشگ  تیارب  ناتسلگ ز 

رازراخرد

اپ هنهرب  يا  يِوَر  دنچ 

دوخ یبایماک  تهج  هدومن ، یلجت  ناهج  رد  یمالـسا  بالقنا  کمک  هب  هک  يرون  زا  میناوتب  ات  دهد  قیفوت  ام  هب  هللاءاش  نإ  دـنوادخ 
.میوش دنم  هرهب  نارگید  و 

« هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو  »
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ماما يا 

هراشا
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میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب 

(1) «. دنراذگ یمن  ناتمارآ  هنرگو  دیراذگن  مارآ  ار  اه  نآو  دیوش  هریخ  نانمشد  هب  زاب  ینامشچ  اب  تریصب و  اب  هشیمه  »

راتـشون نیا  .دـندومن  دزـشوگ  ار  قوف  هتکن ي  دوخ ، مایپ  رد  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماـما  هک  دوب  لاس 1368  نیدرورف  رد 
لبق و رد  هدـنب  اب  هک  ار  یلـسن  دوخ و  یحور  هاگیاج  قیرط  نیا  زا  ات  دـندومرف ، هک  هتکن  نآ  اب  هطبار  رد  ناشیا و  اب  تسا  یلد  ِدرد 
اب هنافـسأتم  هک  دیـشک  لوـط  یمک  دوـب ، لد  هّصق  هک  نآ  تهج  هب  هلاـقم  نیا  نتـشون  .منک  هـمزمز  دـندوب  رـصاعم  بـالقنا  زا  دـعب 

هتفرگ شتآ  ِناج  نامه  اب  دز و  اـم  همه ي  ناـج  هب  شتآ  هک  یتلحر  دـش ، ور  هبور  زیزع  نآ  تلحر  لاـس و  نآ  دادرخ  مهدراـهچ 
تسا هنیس  رد  هچنآ  هئارا ي  يارب  ملق  یناوتان  هب  لاح  نآ  رد  دوب و  هچ  ماما  هک  مدوب  هدمآ  دوخ  هب  رتشیب  ایوگ  تفای و  همادا  نتشون 

.مدرب یپ  رتشیب 

یلاعت هللا  ناوضر  » ماما روهظ  اب  هطبار  رد  يدایز  ياه  ینتفگ  هک  تسا  یملق  هلاـن ي  هتـشون و  لد  دـیراد ، دوخ  يور  هبور  رد  هچنآ 
ناج هچنآ  ِنتفگ  هک  دیریذپ  یم  ار  هدنب  رذع  ًامتح  یلو  دراد ، شروشک  مدرم  دوخ و  یگدنز  رد  هیلع »
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، دـیناوخب زین  ار  اه  هتـشونان  هتـشون ، نیا  ندـناوخ  هناهب ي  هب  دـینک  یعـس  امـش  همه  نیا  اـب  یلو  تسین ، نکمم  هدیـسر  نادـب  لد  و 
تیمکاح اب  هک  درک  فیصوت  ار  یطیارش  ناوت  یم  هنوگچ  .دیونش  یم  دوخ  بلق  زا  روطـس ، نیا  ندناوخ  زا  سپ  هک  ییاه  هتـشونان 

نم شالت  همه ي  میدوب ، ندنک  ناج  لاح  رد  همه  هک  یطیارش  دومن ، رات  هریت و  فرط  ره  زا  ار  یگدنز  ياه  قفا  هتینردم  گنهرف 
.منک فیصوت  ار  اه  ندنک  ناج  نآ  هک  تسا  نآ 

ینامرآ هجَو  ساکعنا 

.میدش مورحم  دوخ  گرزب  ياّنمت  اب  ییورایور  زا  هک  میتفای  دوخ  ریمض  رد  میشاب ، هتـسشن  وت  گوس  هب  هک  نآ  زا  شیب  ام  ماما ! يا 
.میداد تسد  زا  يدوب ، نآ  ینامرآ  هجَو  ساکعنا  وت  هک  ار  دوخ  لیصا  ِلصا  یقیقح و  ِدوخ  عقاورد  ام 

هک میتفاـی  یم  ار  دوخ  وت ، ناـماد  هب  ندز  تسد  اـب  میتـشاد  هزاـت  و  میدوب ، هدیـشچن  ار  دوخ  میدوب و  هتـشادنپ  ْدوـخ  ار  هناـگیب  ًـالبق 
.يدیشک ام  تسد  زا  نماد  ناهگان 

؟ دشاب دیاب  هچ  تسه ؟ هچ  دوب !؟ هچ  یتسار  میدمآ ، دوخ  هب 

!؟ دوب هچ  یتسار  هک  میدمآ  دوخ  هب 

هدش يدـنلب  يوزرآ  گرم » « ؛ هایـس ياهزور  نآ  رد  يرآ  .دوب  يدازآ  ییاهر و  نامیارب  گرم » ، » باوخ يدـنب  هتخت  ياه  لاس  رد 
.میتفای یمن  میدناوخ و  یم  هک  دوب 
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ام رب  هراـبود  هک  میرگن  یم  هریخ  هریخ  نآ  رب  .میراد  هرهلد  تخـس  نتفخ  نآ  زا  میـشاب ، یگدـنز  زا  راشرـس  میناوـت  یم  هـک  زورما 
رتهب شزور  ره  هک  میا  هتسب  لد  ینداد  همادا  هب  میراد و  یم  نمشد  ار  نآ  زورما  میدیزرو و  یم  قشع  نتفخ  هب  زورید  دنکن ، هلمح 

.يدرک خیراتمه  ءایلوا  ءایبنا و  اب  ار  ام  وت  تسا ، زورید  زا 

؟ دنرادن نمشد  دوب - رون  خیرات  زا  یگداتفا  نوریب  هک  ار -  نتفخ  همه  نآ  هنوگچ  دنسانش ، یم  ار  یگدنز  هک  ییاه  نآ  یتسار 

يروط ار  یگدنز  وت  زورما  تفر و  یم  ناتسروگ  هب  گرم  هزوز ي  اب  هک  دوب  یتخاونکی  هرخـسم و  ياهزور  راطق  یگدنز ، زورید ؛
اه یبوخ  يوس  هب  زاورپ  اه و  یتشز  زا  ندیرپ  هب  هدرک و  يراج  نامیاه  گر  رد  ار  تایح  ياه  هناخدور  یگدنز ، هک  يدرک  ینعم 

همه نیا  اب  یگدنز  یتسار  تفرگ و  ياج  ام  ناج  قمع  رد  اج  کی  اه  دیما  همه ي  هک  يدوشگ  ام  رب  ار  یقفا  .دـیامن  یم  نامتوعد 
.تسا یگرزب  فطل  هچ  يراودیما  دیما و 

دوب هدنهد  رازآ  ردقچ  یچوپ 

هوبنا هک  دوب  يا  هراتـس  تقیقح »  » و يدرماـن ، یتشلپ و  یتشز و  همه  نآ  ِندـید  يدـیلپ ، دوب و  هجنکـش  رورم  یگدـنز  اـهزور ، نآ 
ردـقچ یچوپ  هک  یتسار  یچوپ ، دوب و  یگّرمزور  دـکار  ِتایح  ِتنوفع  یمدـق ، ره  و  دوب ، هدوبر  ام  زا  ار  شیوسوس  یّتح  یهاـیس 

.دوب هدنهد  رازآ  ردقچ  یچوپ  هک  یتسار  .دوب  هدنهد  رازآ 
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دنچره تسا ، ناج  ياذـغ  هک  ییاه  هظحل  دـییاز ، دـنهاوخ  ییابیز  هک  ییاـه  هظحل  .تساـه  هظحل  نتـسبآ  هشیمه  یگدـنز  زورما ؛
.دراد تهارک  نآ  زا  هراّما  سفن 

ناکما نآ  رد  تیناسنا  زا  يا  هلال  چیه  دیـشک و  یم  دایرف  ار  نامتایح  يدوبان  هک  دوب  هدیـشک  اج  همه  ِریوک  یگدـنز  نیا ؛ زا  شیپ 
لفاغ يدرک ، یفرعم  ام  هب  وت  هک  یناحور ، ِنیرب  تایح  نآ  زا  میدوب و  راتفرگ  نتـسج  مان  نتـساوخ و  نان  هب  ام  تشادـن ، ندـشزبس 

.میدوب دوخ  ندیشکدنب  هب  رومأم  نامدوخ  هنوگچ  میدیمهف  یتشگ و  يونعم  تایح  ياه  هرجنپ  رکذتم  وت  .میدوب 

درـس و بورغ  کی  زج  میدـیمهف  یمن  يزیچ  یگدـنز  زا  ًالـصا  و  دوعوم ، هناخ ي  روگ ، دوب و  نادـنز  رـسارس ، اـیند  نیا ؛ زا  شیپ 
دنلب نامحور  يانخارف  قمع  ات  و  دسانش ، یمن  راوید  هک  تسا  يزرم  یب  تعـسو  يدرک ، یفرعم  ام  هب  وت  هک  یتایح  زورماو  نکاس ،

.تسا هتسشن  یهلا  ياهددم  ياشامت  هب  دنک و  یم  هراظن  ار  بیغ  ياه  هرگنک  هدیشکرس و  يونعم  تایح  ياه  هّلق  تشپ  ات  هدش و 

.دنا هنحص  رد  هنالاّعف  همه  نیا  روما ، ریبدت  رد  هللا  ُهکئالم  درک  یم  رواب  یسک  هچ  دوب  هتسویپن  عوقو  هب  یمالسا  بالقنا  رگا  یتسار 

گرم نامتایح  همه  دنچ  ره  میتفای ، یمن  میدـناوخ و  یم  ار  گرم  .دوب  یم  دـیاب  هچنآ  زا  دـیماان  دوب و  هچنآ  زا  رازیب  نیا ؛ زا  شیپ 
کـش یب  هک  نتـسبآ ، ياه  هظحل  راودیما  و  دیابن ، تسه و  هچنآ  زا  دونـشخان  تسه و  دیاب و  هچنآ  زا  دونـشخ  زورما ، و  دوب ، هدش 

دنچره داز ، دهاوخ  ار  دوعوم  تایح 
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.دنزیخ اپ  هب  نآ  اب  زیتس  هب  دسانشن و  تیمسر  هب  ار  نآ  گرم ، هب  هدرک  تداع  ياه  مشچ 

راـنک ِراـخ  تبیه  زا  و  میریگ ، یمن  يزیچ  هب  ار ، باوـخ  هب  ناـمیاه  مشچ  ِشطع  میزیرگ و  یم  تلفغ  نتفخ و  زا  زورما  رگا  يرآ ؛
میناوت یمن  بارخ  ياه  نیچرپ  تشپ  رد  تیناـسنا  ِگرم  هزوز ي  يادـص  هب  تبـسن  هکاریز  میهد ، یمن  هار  دوخ  هب  ینوخلد  لـگ ،

.میباوخب مارآ  میدنبرب و  شوگ 

! دوب يدرس  بورغ  هچ 

يوش و ربخاب  نآ  زا  هتـشاذگن  تا  یناوج  دیاش  میوگب ، وت  يارب  تشذـگ  هیرق  نیا  رب  هک  يراگزور  زا  يردـق  ات  راذـگب  ردارب ! يا 
ساسحا ناکما  تا  یناوج  دیاش  میدرب ، یم  رس  هب  يدرس  ِبورغ  هچ  رد  هک  یشاب  هدرک  شومارف  هدرب و  تدای  زا  نامز  رورم  دیاش 

.هدادن وت  هب  ار  بورغ  نآ 

، ار نامدوخ »  » هکلب دندزدب ، ار  ام  تفن  نیمز و  طقف  هن  اّما  دـننک ، نامتراغ  ات  يرآ  دـننک ! نامتراغ  ات  دـندمآ  هک  نادزد  ردارب ! يا 
ناوت یم  ار  ندوب  نآ  مسا  رگم  میدوب ؟ اجک  نام  همه  ًالـصا  میدوب ؟ اـجک  اـم  يدوب ؟ اـجک  وت  .دـنیابرب  ار  نامیمالـسا  تیوه  ینعی 

؟ تشاذگ ندوب » »

ام رگا  اه  هماگنه  نآ  رد  تساخنرب ؟ یضارتعا  يادص  چیه  دندرب و  ار  نام  همه  هک  میدوب  روگ  رد  یمین  باوخ و  رد  یمین  هن  رگم 
یم ار  نامیاپرید  يراگدـنام  زار  تخانـش و  یم  ار  ناـماه  شزرا  تشاد ، لـماک  یهاـگآ  نمـشد  میدوب ، ربخ  یب  ناـماه  هتـشاد  زا 

.میدش یم  ریذپان  بیسآ  یمالسا  گنهرف  ناشوج  هشیمه  ریذپان و  نایاپ  همشچ  رد  هنوگچ  هک  دوب  ربخاب  بوخ  تسناد و 
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نیمز رب  ار  نامدـنمورین  يرایـشوه  باوـخ ، نماد  رب  اـت  دیـشک  راـظتنا  ناـنچمه  دوـبن و  ربـخ  یب  درذـگب  دـیاب  هک  یفعـض  هطقن  زا 
، ریذپ بیـسآ  هطقن ي  و  دنک ، یهابت  میلـست  ار  نامریذـپان  ذوفن  ِنهک  هّلق ي  درذـگب و  ام  ِنتفخ  تلفغ و  هاگرذـگ  زا  ات  میراذـگب ،

شومارف نمشد  ِینمشد  تفر و  باوخ  هب  مارآ  مارآ  دش ، یم  هریخ  نمـشد  هب  نانچمه  دیاب  هک  يزاب  نامـشچ  تلفغ ، دوب و  نتفخ 
.دوب هدش  هدناوخ  ام  ناج  شوگ  رب  یحَو  میسن  هک  نیا  اب  دش 

زا ار  امـش  دنناوتب  رگا  ات  دـنگنج ، یم  امـش  اب  هتـسویپ  ناکرـشم ،  (1)« اوُعاطَتْـسا ِنِإ  ْمُِکنید  ْنَع  ْمُکوُّدُرَی  یَّتَح  ْمُکَنُوِلتاـُقی  َنُولازَیـال  »
.دننادرگرب ناتنییآ 

رد ای  باوخ ، رد  یمین  روگ و  رد  یمین  ام  و  دش ، زاغآ  یهابت  تفای و  يزوریپ  نمشد  هک  دیـشک  اج  نآ  هب  هیرق  نیا  ِراگزور  يرآ ؛
ار اـم  گرم ، یب  باوخ و  یب  نمـشد  میدوـب و  هدرم  هتفخ و  ردارب ، نآ  هب  تمهت  ِناتـسگنس  رد  اـی  و  ردارب ، نیا  هنیک ي  ِناتـسروگ 

.درک یم  هراظن 

.مینک تّمه  شندناتـس  زاب  رب  ات  دـنا ، هدوبر  هچ  نادزد  هک  میا  هدرک  شومارف  یّتح  میا ، هدرک  تداع  یهابت  نآ  هب  هک  تساه  لاـس 
.میتسه هار  لوا  زونه  ام  دومرف : هنازرف  ریپ  نآ  اذل 

؟ ارچ نتسب  مشچ 

دـسر هچ  دنـشاب ، نآ  ندوبر  نارگن  ات  دنـسانش ، یمن  ار  یگدـنز  ًالـصا  دـنباوخ ، یم  هدوسآ  یطیارـش  نینچ  رد  هک  نانیا  ردارب ! يا 
ِیگدنز هب  دنهاوخب 
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شود رب  ار  ندوب  هدنز  تیلوئـسم  ناگدـنز  هک  یلاح  رد  دـننک ، یم  نیرمت  ار  گرم  ینتفخ  نینچ  اب  نانیا  .دـندرگ  زاب  هدـش  هدوبر 
.دنراد

نآ ورگ  رد  سکره   (1)« هَنیهَر ْتَبَـسَک  اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  : » اریز .تشادن  یگدـنز  ندرک  باختنا  يارب  یتکرح  دوب و  هدـنز  ناوت  یمن 
دوخ ياه  باختنا  لوئـسم  ندرک و  باختنا  و  تسا ، لاحم  ندرکن  باـختنا  ندوب و  هدـنز  سپ  دـنک ، یم  باـختنا  هک  تسا  يزیچ 

رب هک  یجاوما  ربارب  رد  مّلـسم  و  میریزگاـن ، ار  ندـید  ندوشگ و  مشچ  میندوب ، هدـنز  یعّدـم  رگا  کـنیا  .تسا  اـنعم  یب  زین  ندوـبن 
.دنک یم  ربارب  ود  ار  ینامیشپ  طقف  و  شخب ، شمارآ  هن  تسا و  هدنهد  تاجن  هن  نتسب ، مشچ  .میلوئسم  درذگ  یم  نامهاگن 

زا سرت  سوباک  دنوش و  مورحم  لُگ  زا  هشیمه  يارب  راخ  سرت  زا  نالدُزب  ات  هتخادنا  رگنل  يراخ  یلُگ ، ره  رانک  رد  هک  نیا  هن  رگم 
ات هک  تیناسنا  دـنلب  جوم  نیا  رب  ار  دوخ  یهاو ، ياه  هناهب  هب  هنوگچ  سپ  .دـننک  رکف  لُگ  هب  دـنناوتن  دوش و  ناـشناج  ياذـغ  راـخ ،

بادرم رد  ییاـپ  تسد و  چـیه  نودـب  ار  دوخ  میراذـگ و  اـهنت  خـیرات  رد  ار  دوخ  ماـما  مینکفین و  هدیـشکرپ ، بیغ  نامـسآ  فـقس 
َُوْلبَنَو َنیِِرباَّصلاَو  ْمُکنِم  َنیِدِـهاَجُْملا  َمَْلعَن  یَّتَح  ْمُکَّنَُوْلبََنلَو  : » هک دیارـس  یم  نینچ  اـه  ناـج  رب  یحَو  میـسن  .مینک  اـهر  اـه  یگّرمزور 

ار امـش  هب ] طوـبرم   ] ياـه شرازگ  میناسانـش و  زاـب  ار  امـش  نایابیکـش  نادـهاجم و  اـت  مییاـمزآ  یم  ار  امـش  هـتبلا  »(2) و  ْمُکَراَبْخَأ
.مینک یگدیسر 
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دیاش يوش و  ربخاب  نآ  زا  هتـشاذگن  تا  یناوج  دـیاش  هک  میوگب  راذـگب  تشذـگ ؟ هچ  اـم  رب  نیا  زا  شیپ  یناد  یم  اـیآ  ردارب ! يا 
.هدادن وت  هب  ار  چوپ  درس و  رسارس  بورغ  نآ  ساسحا  ناکما  تا  یناوج  دیاش  هدرب و  تدای  زا  نامز  رورم 

زورید

گرزب ِيدیماان  هب  نام  یناوجون  دیما  هک  دوب  اپرید  نانچ  نآ  تسکـش و  یم  ار  نامدوجو  يدرمان  یتشز و  میدوشگ ، یم  هک  مشچ 
.دوب محر  یب  هایس و  تشز و  يزورما  لب  ادرف ، هن  هک  ادرف ، راظتنا  یب  دش ، یم  لّدبم 

رد دوب  یگرم  دوبن ، ندیمرآ  نتـسب ؛ مشچ  اّما  میدنادرگرب ، يور  اه  يدرمان  همه ي  زا  .میمرایب و  هک  میتسب  یم  مشچ  ناج  قمع  زا 
.رت قیمع  یگرم  راظتنا 

اب هک  تسا  نیا  شدیما  یمامت  دباوخب و  دهاوخ  یم  هک  یمادعا  هب  موکحم  نوچمه  تسرد  .میدرک  وزرآ  ار  باوخ  میتسب و  مشچ 
يارب باوخ  و  نیرفن ، ترفن و  زا  رپ  دوـب  ییاـیند  اـب  ییورردور  يرادـیب ، اریز  درذـگب ، هدوـسآ  گرم  تشحو  زا  نیگنـس  یباوـخ 

.هاتوک یگرم  ندیشچ  ندربدای و  زا  ندشرود و 

گرم هک  یـسک  هب  ناوت  یم  هنوگچ  يدیمهف ! یم  ار  یچوپ  ینعم  شاک  يا  تشذگ !؟ یم  هچ  ام  رب  میوگب  متـسناوت  یم  شاک  يا 
.یناوتان یچوپ ، نآ  میسرت  رد  ردقچ  هک  ملق  يا  ینکشب  .تفگ  نخس  گرم  ساسحا  زا  هدیشچن  ار 
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زورما

میا و هدیـسر  اـه  تشد  هب  میا و  هدیـشک  رپ  نیغورد  ِهاـفر  ِنیّرز  ياـه  سفق  زا  زورما ، تشذـگ ؟ هچ  اـم  رب  ینک  یم  رواـب  اـجک  وت 
درس ِبرغ  زا  دهاوخ  یم  هک  رون  ههبج ي  رد  روضح  اب  میفکـش و  یم  هک  تساه  هفوکـش  اب  مییور و  یم  هک  تساه  هزبس  اب  نونکا 

رب دید و  ار  اه  فارحنا  ناوت  یم  هک  تسا  یـساسحا  نینچ  اب  تسا و  ندشروراب  لاح  رد  ناماه  تسد  رد  یگدنز  درذگب ، هایـس  و 
.دیشک دایرف  نآ  رس 

همه راذگب  میتفگ : یم  دوخ  شیپ  میدرک ، یم  وزرآ  ار  گرم  زا  دعب  ِشمارآ  هک  میدوب  يا  هدروخ  تسکـش  يارگ  هدـنیآ  زورید ،
، زورما دوب و  هتشون  نامیناشیپ  رب  ار  یگشیمه  يدرد  یچوپ ؛ هک  میدوب  هداد  نت  یتشونرس  هب  و  دوش ، یم  هچ  مینیبب  دوش ، دوبان  زیچ 

یب هدـش ، مهارف  یمالـسا  بالقنا  اب  هک  یناسنا  تاناکما  زا  همه  نیا  اـب  یلو  میا  هتـسبن  مشچ  اـه  تیعقاو  رب  هک  میتسه  ییارگ  عقاو 
دوعوم هدعو ي  يوس  هب  ندیرپ  زا  یهاو  ياه  هناهب  هب  رگا  ام  رب  ياو  و  درک ، میهاوخ  زاورپ  تیناسنا  ِتشد    ِ تیاهن ات  میتسین و  ربخ 

.مینک یلاخ  هناش 

.یتسه ینتشاد  تسود  ردقچ  يا ! هدرک  دازآ  ار  دوخ  اه  بیرف  زا  هک  دیما  يا 

.دش مهارف  زاورپ  ناکما  وت  اب  يدرک ، هنیداهن  ار  يراودیما  وت  ماما ! يا 

ناشیرپ یبرغ ، نّدمت  هزاورد  هب  یکیدزن  ِرورغ  هّرد ي  رد  میدیرپ و  یم  هام  هب  تاناکما  كرد  نودـب  راو ، گنلپ  يرورغ  اب  زورید ،
دایتعا دز و  هیکت  دوخ  لاب  رب  ناوت  یم  تاناکما  قلخ  اب  زورما  و  میدش ، یم  یشالتم  و 
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میوگ یم  تسا ، هدـش  تسا ، یندـش  هچنآ  میوگ  یمن  نم  .تسکـش  ار  نتـشاگنا ، دوخ  ار  هناگیب  و  ندوب ، دوخ  زا  هناگیب  هنیرید ي 
.دننک ماغدا  دوخ  رد  ار  ام  دنیابرن و  ام  زا  ار  نآ  دوب  بظاوم  دیاب  هدش ، اپ  هب  شنتسشنراب  هب  ِراگزور 

نآ هب  دایتعا  زا  میسانش و  یم  گرم  ار  داسف  زورما ، میدوب و  هدرک  تداع  نآ  هب  هتشادنپ و  یگدنز  ار ، دوخ  تیناسنا  ِگرم  زورید ،
میوش و انـشآ  ینامـسآ  یگدـنز  اب  زاـب  اـت  میتسه  نآ  كرت  هب  مّمـصم  یلو  میراـشف ، رد  تسا ، هتفر  اـم  رب  زورید  هک  یگدـنز  عون 

.میریگب سنُا  نیمز  اب  میناوتب 

دوب هدرم  عولط  ِدیما 

کـشخ رد  عولط  دیما  دوب و  هدـییارگ  فوسخ  هب  دیـشروخ  نامنامـشچ  رد  دوب و  بورغ  اج  همه  اهزور ، نآ  يراد  رواب  مناد  یمن 
یب ینایاپ  میتفرگ ، یم  نایاپ  زور  اب  میدش و  یم  شوماخ  رورم  هب  زین  ام  زور ، یـشوماخ  رد  ینک  یم  رواب  دوب ؟ هدرم  نامیاه  هنوگ 

؟ زاغآ

هب هن  میدوـب ، هدـمآ  نادرَم  بورغ  ياـشامت  هب  مـیدرب و  یم  داـی  زا  ار  عوـلط  ناتـسبورغ ، نآ  رد  هـک  درک  یهاوـخ  رواـب  مـناد  یمن 
.ناشتاجن

همه میتفر و  یم  بورغ  هب  بلق ، رد  هدرک  سامآ  يدرد  اب  مشچ و  رد  هدیکـشخ  ياه  کـشا  شود و  رب  نیگنـس  ياـهراب  هلوک  اـب 
.درم یم  دش و  یم  هایس  ام  نادجو  رد  ام و  اب  زیچ 

هدیـشچ بورغ  نآ  رد  ار  عولط  نآ  هکارچ  دوبن ، ًالـصا  دـیاش  هک  عولط -  نیرخآ  هب  میدـش و  یم  شوماـخ  میتـشاد  دوخ  ناـج  رد 
بورغ ینعی  ار ، تیناسنا  ندرک  بورغ  ات  میدیشیدنا  یم  عولط  نیرخآ  هب  يرآ  میدوب -
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.درک دهاوخ  ناممامت  هچ  میدرک  یم  رکف  و  میشاب ، هدرک  ناسآ  ار  نامدوخ  ندرک 

دمآ الاب  بورغ  زا  دیشروخ 

یم دیوج و  یم  ار  اه  ناوختسا  هراپ  نیا  یگس  نوچ  دیشک و  یم  دوخ  نورد  هب  ار  ام  نیمز  و  میداد ، یم  تیاضر  گرم  هب  میتشاد 
زا انـشآ  يدرمریپ  يادص  رگید ، ياهادـص  سنج  زا  ییادـص  هک  میتفر  یم  ورف  یناسنا  ياهدـیما  همه ي  ِِبورغ  رد  میتشاد  .دـیعلب 
یم ناـمبورغ  هب  عولط  نیرخآ  نیا  تسین ، يزیچ  میتفگ : .دیـسر  نامـشوگ  هب  لاس 1342  دادرخ  ياه 15 تسدرود  يادـص  سنج 

ام راگنا  یلو  درک ، رپ  ار  بورغ  وا  يادص  نینط  هک  میتفر  یم  ورف  دوخ  یناسنا  ياهدیما  همه ي  بورغ  هب  میتشاد  رگید  ام  .دـناوخ 
یمن ار  ییادص  یناسنا ، ياهدیما  همه ي  ِندـش  هدـیوج  كاخ و  ناهد  ندـش  هدوشگ  يادـص  زج  میدوب و  هداد  گرم  هب  نت  رگید 

، دیعلب یم  ار  ام  كاخ  میدرک و  یم  بورغ  میتشاد  میدوب ؛ هدرک  تداع  چوپ  رـسارس  درـس و  ياهادص  هب  ًالـصا  .میونـشب  میتساوخ 
رد بورغ  عولط و  رگم  دریم - یم  دراد  هک  تسا  باتفآ  نامه  نیا  هن ؛ : میتفگ دـیآ ، یم  ـالاب  بورغ  لد  رد  يدیـشروخ  میدـید  هک 

ار دـیما  دـنک ، یم  رت  نیگنـس  ار  ندرم  نایاپ ، رد  يراودـیما  میتفگ : دوخ  شیپ  میوش ، راودـیما  میتساوخ  دنتـسین -؟ دـننامه  تیاهن 
.میریذپب ار  هدنهد  نیکست  ِگرم  مینارب و 

.دهد نامتراشب  ار  گرم  بش ، دوش و  لماک  هتخیگنا ، ام  رد  ار  عولط  دیما  هک  یبورغ  ات  میدنبب  مشچ  میتفگ :
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دش مرگ  نامیاه  کلپ 

گرم نیا  میتفگ : دـش ، مرگ  نامیاه  کلپ  هن ! میدـید  هک  دوب ، یم  نامیاه  کلپ  تشپ  دـیاب  هک  میدیـشیدنا  یبش  هب  میتسب و  مشچ 
کلپ .گرم  شمارآ  کنیا  میتفگ : دـش ! غاد  ناـمیاه  کـلپ  دـهد ، یم  تراـشب  ار  ناـیاپ  درذـگ و  یم  ناـمیاه  کـلپ  رب  هک  تسا 

! باتفآ میدید  هک  عولط ! میدید  هک  تسا ، روآ  جنر  همه  نیا  هک  هدننک  تحار  گرم  رب  نیرفن  مییوگب : میتساوخ  تخوس ، نامیاه 
! زور میدید  هک 

!؟ منک فیصوت  ار  نآ  هنوگچ  نم  ازدیما ، بورغ  نآ  رد  يدوب  اجک  وت 

هریخ میدوشگ ، مشچ  میدز ، یم  اپ  تسد و  دـیما  سأی و  نیب  نانچمه  تسین و  نکمم  بورغ  رد  عولط  تسا ، یگناوید  هن ، میتفگ :
مامت تشاد  زیچ  همه  هک  زور  ياهتنا  رد  تسرد  درک ، عولط  دیـشروخ  عقاو  هب  راب  نیا  يرآ  میدـید  میدرک ، هراظن  ناساره  میدـش ،

هب یلد  ره  هرجنپ ي  زا  ربهر » ینیمخ  ربکا - هللا   » ِرون و  تفرگ ، نآ  زا  يرون  يا  هناخ  ره  درک و  عورش  ار  ندیبات  دیـشروخ  دش ، یم 
! دیشروخ همه  نیا  میتفگ : .دیبات  یم  نوریب 

گرم تیـصاخ  نیا  میدرک  رکف  دش ، یمن  نامرواب  زاب  هک  دوب  هتفر  ورف  نام  ناوختـسا  زغم  رد  یگدز  برغ  نارود  تاملظ  نانچنآ 
میراد ام  تسا و  نایاپ  شتآ  نامه  نیا  .دـنازوس  یم  ار  تسه  هچ  ره  دوش و  یم  شتآ  زا  رپ  ایند  ناـیاپ ، رد  .تساـیند  ناـیاپ  تسا ،

مامت یکیراـت  عفن  هب  زیچ  همه  اـت  تسا  هناحوبذـم  روک و  شروش  کـی  .تسا  گرم  ناـغف  هلاـن و  تسین ، يدیـشروخ  .میزوس  یم 
! مامت میتفگ : میتسب و  مشچ  .دوش 
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راو دّمحم  ییادص 

ءارح رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  رب  روط و  رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  رب  هک  ییادص  لثم  تخاس ، اپ  رب  یبالقنا  ام  رد  ادص  نآ  اّما 
ای میدوب ، هتفگ  میدوب ، هدـنکآ  تشحو  زا  میـشاب ، هتـشاد  ندـش  راودـیما  يارای  هک  نآ  یب  ام  ...ایب و  الاب  ایب و  اَْولاعَت ؛»  » هک تخیر ،

ياه ضارتعا  همه ي  لثم  اه ، مدآ  هشیمه  گرگ  ناـهد  رد  يا  همقل  مییاـم ، نیا  دزو و  یم  هک  تسا  گرم  نیا  میتفگ : یم  میتشاد 
.فده یب 

ییادـص هک  .میدوب  هدرک  تداع  نآ  هب  هتفریذـپ و  ار  وا  نوچ  میدز  یم  ادـص  ار  گرم  هک  میدوب  ام  راب  نیا  و  میتسب ، مشچ  هرابود 
رب راو  دمّحم  هک  ناگراتـس ، رب  راو  گنلپ  یمایق  هن  اما  دـناوخ ؛ مایق  هب  دـناوخ ، ار  ام  ءارح ، رد  ییادـص  لثم  روط ، رد  ییادـص  لثم 

.تسا یناسنا  ریغ  هچنآ  ره  رب  ندیروش  راگزور و  دیلپ  ِناتب 

دش زبس  ام  رد  ناهج  ياه  غاب  مامت 

هار دش ، یم  رود  ام  زا  كاخ  و  میدش ، ادج  كاخ  زا  سرت ، تسد  زا  سأی و  تسد  زا  .میدـش  اهر  ام  تفرگ و  ندـیراب  ام  رب  ادـص 
، يا هماـن  زا  دـعب  يا  هماـن  سیراـپ ، زا  فجن ، زا  دـناوخ ، یم  ناـنچمه  ادـص  نآ  دوـب و  ندوـشگ  لاـح  رد  نامـسآ  يوـس  هب  زاورپ 

.قح زج  زیچ  همه  دـیق  زا  ییاـهر  هب  دـناوخ ، یم  نامنتـساوخرب  هب  ...يا  هیمـالعا  زا  دـعب  يا  هیمـالعا  يدومنهر ، زا  دـعب  يدومنهر 
نتفکـش و لاح  رد  دندز ، هناوج  دندش ، زبس  ام  رد  یهلا  ءایلوا  يایند  ياه  غاب  مامت  تفرگ و  ندیزو  نام  یخیرات  ِراهب  هو !! میدـید 

رد میدش  راودیما  مامت ، ِيروابان  اب  .دش  هدوشگ  نامیور  شیپ  هب  يدیدج  خیرات  دنا و  نتسشن  راب  هب 
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شوغآ رد  ار  یگدنز  ینعم  هرابود  دوب و  هدـنز  دوش  یم  زاب  ایآ  دوب ، ندـش  چوپ  لاح  رد  نام  یناسنا  هیامرـس ي  همه ي  هک  یلاح 
.تشادرب فاکش  راگزور  تملظ  لکش  نیدب  و  درک ؟ هبرجت  ادخ 

دراب و یم  دیور و  یم  وس  همه  زا  باتفآ  و  میکاخ ، رب  هک  كاخ ، رد  هن  هک  میدید  میدوشگ و  مشچ  .دـنامن  نام  نتـسب  مشچ  ِبات 
.تشگرب نیمز  لها  هب  یگدنز  دیما  و  داد ، هانپ  شنامشچ  تعسو  رد  ار  ام  ادص ، نآ 

مگ دوب  ییانـشآ  وا  ًالـصا  .میدرک  ساسحا  ادص  نآ  هب  ار  يراد  هشیر  قشع  رهم و  دوخ  نورد  زا  ون ! یندـش  هداز  و  رگید ، يدـّلوت 
گرم ییاهنت و  درد و  ياه  لاس  نوخ  كرچ و  وا  رهم  همشچ ي  رد  نامناج ، رد  دش  يدیـشروخ  وا  رهم  میتسـشن ، شرهم  هب  .هدش 
یقیقح ياـیند  ناـسنا و  میتشاد  هتـسهآ  هتـسهآ و  و  میدـناشوپ ، وا  زا  تعاـطا  تدارا و  زا  یـشوپ  نت  اـب  ار  ناـمینایرع  میتسـش و  ار 
يرگید هار  تسا و  هدیـسر  دوخ  تیمامت  هب  نآ  رد  رـشب  تسا و  خـیرات  ناـیاپ  هتینردـم  دـندوب  هتفگ  اـم  هب  .میتفاـی  یم  ار  تیناـسنا 
گنهرف هدکتملظ ي  رد  دیاب  دیوگ و  یمن  نخـس  اه  ناسنا  اب  ادخ  رگید  دندوب  هدنالوبق  ام  هب  زین  .میدوب و  هتفریذـپ  زین  ام  و  تسین ،

ام ادص  نآ  یلو  میهد  نت  گرم  نیرتدب  هب  ردارب  يا  يرآ  گرم ، نیرتدب  هب  مینک و  نفد  ار  یناسنا  دنلب  ياهدـیما  همه ي  هتینردـم 
.دناوخ میدرک ، یم  وجتسج  ناربمایپ  هنیس ي  رد  هک  یتایح  مه  نآ  تایح ، هب  ار 

هیاس تیدوبع ، دوب و  تناید  شمارآ  هیاس ي  رکذـتم  هک  نهک ، دـیب  نآ  هیاس ي  ریز  رد  ندوسآ  میدوب و  وا  اب  ام  نآ ، زا  سپ  رگید 
ناسنا ندومن و  نادند  و  هیامرس ، دوب و  دوس  گنرین ، دوب و  غورد  مه  زاب  .میتفر  یم  وا  هیاس  هب 
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هب ار  ام  مشچ  وا  .ندـنام  ناسنا  یگدـنز و  دـیما و  هب  دوب  یتوعد  وا  توعد  .میرب  یمن  رـس  هب  بورغ  نآ  رد  ام  رگید  یلو  ندـیرد ،
.دیناهر میتشاذگ ، یم  مدق  نآ  يوس  هب  هاگآ  دوخان  ام  نامدیعلب و  یم  هک  یبادرم  زا  ار  نامهاگن  درک و  زاب  لالز  ياه  بآ 

.ار فارحنا  ِتخانش  ِتریصب  ار و  یناسنا  ملاس  ياه  ناکما  يدومن و  ام  هب  ار  تیناسنا  وت  ماما ! يا 

رد میـسارهن !؟ نیزورید  راـب  گرم  بورغ  زا  میهد و  تیاـضر  تلفغ  نتفخ و  هب  میراذـگ و  مه  رب  مشچ  میناوت  یم  هنوگچ  کـنیا 
هنرگ دـیراذگن و  مارآ  ار  اه  نآو  دـیوش  هریخ  نانمـشد  هب  زاـب  ینامـشچ  اـب  تریـصب و  اـب  هشیمه  : » یتفگ اـم  هب  تا  مـالک  نیرخآ 
نیا زا  ار  سدق  َملاع  هب  ندیسر  هار  میرب و  نایاپ  هب  نخس  نیا  ياپ  هب  ار  یگدنز  همه ي  میا  هدرک  دهع  ام  و  دنراذگ » یمن  ناتمارآ 

.مییاشگب دوخ  ناج  رب  قیرط 

تسین نتفخ  ِرس  ار  ام 

گرگ هزوز ي  هب  مینام و  یم  رادیب  تسین ، نتفخ  رـس  ار  ام  اّما  دزوس ، یم  باوخ  هرطق  کی  شطع  رد  نامنامـشچ  هک  تسا  نینچ 
.دننک هلمح  ام  رب  هرابود  نام ، هرابود  ِباوخ  رد  ات  دنشک  یم  نخان  بش  هرهچ  رب  دنرظتنم و  مشخ  اب  هک  میهد  یم  شوگ  ییاه 

کی زا  نونکا  .هدشن  كاپ  نامقازم  زا  زونه  باوخ  هدولآ ي  معط  و  تشذـگ ، باوخ  رد  نام  یگدـنز  مامت  نوچ  مینام ، یم  رادـیب 
همشچ ي رانک  زا  نتشذگ  ربخ  یب  نتسب ، مشچ  ره  هک  میساره ، یم  زین  نتسب  مشچ  هظحل 
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ِنمـشد هک  تسا  ینوخیبش  زا  ندش  لفاغ  نتـشذگ ، یهلا  بالقنا  نیا  رانک  زا  توافت  یب  يدرک و  شا  يراج  وت  هک  تسا  یتیادـه 
ار دوخ  ِیگدـنز  اتـسار  نیا  رد  میناشکب و  سأی  یگتـسخ و  هب  هناسویأم  ار  راّدـق  نمـشد  ات  مینام  یم  رادـیب  .تسا  نآ  رظتنم  رادـیب ،

.میشخب ینعم 

!؟ درکن يرادساپ  ناملسم ، ّتلم  هب  نرق  نیا  رد  تسا  ادخ  هیده ي  هک  یبالقنا  زا  ناوت  یم  هنوگچ  اریز  مینام ، یم  رادیب 

؟ میهد تیاضر  باوخ ، هب  مینک و  اهر  ار ، نام  يراگدنام  زار  دوش  یم  ایآ 

شیب رـشب  هک  يرـصع  رد  وت  میبای ، یم  ار  نرق  هتـشگرس ي  ناسنا  هدشمگ ي  هار  میرگن ، یم  تمالک  يال  هبال  رد  هچ  ره  ماما ! يا 
.یتشگ تیاده  مالسا و  رسفم  تا  یگدنز  تا و  نخس  اب  تشاد ، زاین  یمالسا  تیاده  هب  هشیمه  زا 

خیرات هدنیآ ي  ياه  هلق  حتف 

یتشاذـگ ياج  هب  یبالقنا  دوخ  زا  میا ، هدـنز  مینک ، یم  يدرگاش  ار  وت  ات  يداد و  ندرک  یگدـنز  حیحـص  سرد  ام  هب  وت  ماما ! يا 
.نرق نیا  هدز  خی  کیرات و  بش  رد  تسا  يدیشروخ  هک 

.مینک يرادساپ  نآ  زا  میناوتب  ات  هاوخب  تیادخ  زا  لاح  يدراذگ ، ياج  رب  ار  ینیمز  تّزع  ینامسآ و  تایح  زار  زمر و  وت 

همه ي یمالـسا ، بالقنا  شوغآ  رد  تسد  دیاب  دنیـشنن  ورف  ام  رد  یگدنز  قوش  روش و  میهاوخ  یم  رگا  هک  میا  هدـیمهف  بوخ  ام 
.درک حتف  ار  خیرات  هدنیآ ي  ياه  هلق 
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درذگب دیاب  لاس  ياه  لاس  يدروآرد ، ادص  هب  نامـسآ  نیا  ریز  یگناب  هچ  هک  دوش  یم  مولعم  رتشیب  درذـگب  نامز  هچ  ره  ماما ! يا 
عورش ادص  نآ  كاوژپ  نونکا  .دسرب  تیرشب  شوگ  هب  یپ  رد  یپ  شتارثا  دچیپب و  يرـشب  گنهرف  ياضف  رد  گناب  نیا  كاوژپ  ات 

؟ تسین روط  نیا  هتخادنا ، هزرل  هب  ار  رابکتسا  رفک و  هناخ ي  هدش و 

یمن ناتمارآ  هنرگ  دـیراذگن و  مارآ  ار  اه  نآو  دـیوش  هریخ  نانمـشد  هب  زاب  ینامـشچ  اـب  تریـصب و  اـب  هشیمه  : » یتفگ اـم  هب  یتقو 
.یتفگ دوب ، ینتفگ  هچره  دنراذگ ؛»

یم هگن  رادیاپ  هار  نیا  رد  ارم  هچ  نآ  منک ، لمع  ار  نآ  ات  منک  یم  شالت  رایـسب  زین  ممهفب و  ار  نآ  ینعم  ات  منک  یم  شالت  رایـسب 
.مالسلا هیلع  نیسح  رب  کشا  لثم  تسا ، نیرفآ  مزع  زاس و  میمصت  بیجع  هک  تسوت  قارف  ِزوس  دراد ،

ره

دیشروخ نآ  قارف  زا  هاگپ 

غاد

تسا نامهم  هنیس  نحص  رد 

رد

دیپس راهب  يا  وت  يازع 

ات

تسا نایرگ  هلال  مشچ  دبا 

« هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو  »
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عبانم

نآرق

هغالبلا جهن 

« هیلع هللا  همحر  » ییابطابط همالع  نازیملا ، ریسفت 

« هیلع هللا  همحر  » اردصالم هعبرا ، رافسا 

نیدلا یحم  مکحلا ، صوصف 

« هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  هیقف ، تیالو 

يریشهد نیدلا  ءایض  همجرت  نونگ ، هنر  ددجتم ، يایند  نارحب 

نادراک دمحم  یلع  همجرت ي  نونگ ، هنر  تیّمک ، هرطیس ي 

ینیمخ ماما  راثآرشن  میظنت و  هسسؤم ي  ینیمخ ، ماما  هشیدنا ي  رد  یسانش  ناسنا 

« هیلع هللا  همحر  » یسلجم رقابدمحم  راونألاراحب ،

« هیلع هللا  همحر  » ینیلک بوقعی  نبدمحم  رفعج  یبا  یفاکلا ،

یخلب دمحم  انالوم  يونعم ، يونثم 

ینارهت ینیسح  هللا  تیآ  یسانش ، ماما  ثحابم  هلسلس 

یناحور دیمح  دیس  هیلع ،» یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  تضهن  زا  یلیلحت 

« هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم ي  تاراشتنا  هزومآ ، هلجم ي 

یمالسا بالقنا  دانسا  زکرم  یفسلف ، مالسإلا  تجح  تازرابم  تارطاخ و 

نایرفعج لوسر  ناریا ، یسایس  یبهذم ، ياه  نامزاس  اه و  نایرج 

یناتساد یلع  ینیسح ، عاعش  زرمارف  هیلع ،» یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ياه  ینارگن  اه و  هغدغد 
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یتجاح اضردمحا  ریم  هیلع ،» یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  رصع 

« هللا هظفح  » یلمآ يداوج  هللا  تیآ  هیلع ،» یلاعت  هللا  ناوضر   » ینیمخ ماما  صوصرم  ناینب 

ینیما همالع  ریدغلا ،

« هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  رون ، هفیحص ي 

روپددم دمحم  رتکد  زا  میظنت  دیدرف ، دمحا  دیس  نامزلارخآ ، تاحوتف  یهرف و  رادید 

وکوف لشیم  دنراد ، رس  رد  ییایؤر  هچ  اه  یناریا 

رلفات نیولآ  هدنیآ ، كوش 

رلفات نیولآ  تردق ، رد  ییاجباج 

روپددم دمحم  رتکد  برغ ، یعامتجا  ياه  هشیدنا  ینابم 

ینیوآ یضترم  دیهش  گنهرف ، هعسوت و 

يدوراگ هژور  متسیب ، نرق  تشذگرس 

روپددم دمحم  رتکد  رصاعم ، رکفت  ریس  ثحابم  هلسلس 

تسودرف نیسح  يولهپ ، تنطلس  طوقس  روهظ و 

هدازرهاط رغصا  یمالسا ،» بالقنا  زا  یلیلحت   » راتشون

یندم نیدلا  لالجدیس  رتکد  ناریا ، رصاعم  یسایس  خیرات 

یسراف نیدلا  لالج  یمالسا ، بالقنا  هفسلف ي 

یناتسورس یعیفش  لیعامسا  راظتنا ، يژتارتسا 

ردص دمحم  دیس  يدهم ، ماما 

یناگیاپلگ یفاص  هللا  فطل  رثالا ، بختنم 

راظتنا هلجم ي 
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یمق سابع  خیش  لامآلا ، یهتنم 

دوعوم هلجم ي 

يزودنق هدوملا ، عیبانی 

بوشآ رهش  نبا  دمحم  بقانم ،

یناقح یسوم  یفجن ، یسوم  رتکد  ناریا ، یسایس  تالوحت  خیرات 

يرواد اضر  رتکد  َملاع ، ینونک  عضو  یمالسا و  بالقنا 
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هدازرهاط داتسا  زا  هدش  رشتنم  راثآ 

دلج 8 و 9) رافسا  حیقنت  همجرت و   ) رشحلا سفنلا و  تفرعم  · 

يدیحوت شنیب  هچیرد  زا  يژولونکت  شنیزگ  · 

برغ ندمت  لزلزت  للع  · 

نیتسار دوخاب  یتشآ  قیرطزا  ادخ  اب  یتشآ  · 

گرزب باختنا  ناوج و  · 

انعم ملاع  هب  يا  هچیرد  هزور ،  · 

سفنلا تفرعم  زا  هتکن  هد  · 

ادخ اب  ندش  هناگی  هام  بجر ،  هام  · 

دلج 1و2)  ) اه یچوپ  اب  هزرابم  البرک ، · 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اب  یناحور  يداحتا  اروشاع ، ترایز  · 

دلج 1و2) ( ) هغالبلا جهن   31 همان حرش   ) دوب دیاب  نینچ  نیا  مدنزرف  · 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  تجح  ترضح  یخیرات  روضح  هفسلف  · 

تیودهم یتفرعم  ینابم  · 

مالسلا اهیلع  همطاف  يردقلا  هلیل  ماقم  · 

( يرهوج تکرح  نیقیدص و  ناهرب  حرش   ) نافرع ات  ناهرب  زا  · 

یتسه رد  ناسنا  قزر  هاگیاج  · 

ناسنا ره  ناج  دصقم  هب  رظن  سی ، لآ  ترایز  · 

مّهوت هتینردم و  گنهرف  · 

ینارون ییادرف  رد  یگدنز  هبدن ، ياعد  · 
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یگدنز نیرت  يّدج  هب  تشگزاب  داعم ؛ · 

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  تریصب  · 

ضیف هطساو  ینعم  هاگیاج و  · 
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مدآ ینیمز  تایح  فده  · 

حور ندش  یسدق  لماع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تاولص  · 

دشاب دیاب  هک  هنوگ  نآ  نز ، · 

ملاع رد  رگوداج  ناطیش و  ّنج و  هاگیاج  · 

ینید ناسنا  ملاع  · 

بلق لقع و  لایخ ، بدا  · 

دوش یم  چوپ  یگنهرف  ياه  تیلاعف  هک  هاگنآ  · 

یسدق دهع  هب  تشگ  زاب  یمالسا ، بالقنا 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 279زکرم  هحفص 278 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

